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tTALYAN -- HABES HARBi 
' 

RO\TER. BiR TAYYARE~I~ Dt'rşvşc v A LATIYOR. 

... Tayyare bir kurşun külçesi 
gibi indi, yerde ezildi. 

ŞiMALDE: Ras Mulugetta, koyu bir sisten istifade ederek İtalyan 
tayyarelerinin takibi nden kurtuldu. 

CE l PT : Hahetler Ganale Do ria boyunca hücumlarını Dolo'~a 
kadar ilerletiyorlar ve italvanlara zorluk çıkarıyor1 

ffabqlerin tu-' lturtlulrlar italycn tanlrlanntlan •irltaçı 

B(Jfbetke 

SOY ADI 

Türk inkılibmm aoayal balom
dan en karakteristik ifadesi türk me
deni bnunudur. Açdrça IÖyliyelim 1 
ki, türk soeyete.i, medeni kanunu
nu tatbika bqladıjı günclenberi aile 
hukulcu itibariyle bqka c:loiu illerile 
baimı kesm\Ş bulunuyor. Yeni girdi
iimiz 1e>ı1yııı>•e bayatmm aynca ken
disine mahor,u. ıoaya1 bir telikkiai ol
m.kla beraber, bu 10eyeteyi tetki( e
den ferdlerin de toa)ete içinde buau
ıi bir vvLklan vardır. itte bu varlık 
huku1' dilinde taham özel hüviyetini 
izah eder. Bu özel hüviyet; tahaiye
tin ve ailenin damguı ve bayraiıclır. 
Şu bale göre özel hüviyetin sosyete 
İçinde bir takım faaliyetleri ele olur 
ki, bu faaliyetler tabiatile bir çok hu
kuki Mmuçlar yaratır. itte bunun i
çindir ki kimse kimsenin arbk admı 
alamaz. Bir adın ihtiWa mahal ver
mesi veyahut da papedilmesi insana 
hakim huzurunda dava açmak hak 
ve aalihiyetini verir. Artık tescil e
dilmesi zaruri bulunan adlann değif
nıesi bile hakimin izin ve kararile o
lacaktır. 

Medeni kanunumuz, tahsm adı
na bu kadar ehemiyet verdikten aon
ra, türk vatandqlannm adlanm, me
deni kanunumuzun bize ven:liii hak 
'e aalihiyetleri kullanma bakımm
dan herhalde deiiftirmek İcab edi
Yordu. Değerli bir aaylav arkadqm 
takririle bqlayan hareketten, aoy adı 
lcanunu doğdu. Bu kanunmı hususi
liii aoeyal devrimimizin ifadesi olan 
1&ıecleni kanuna ek olmaundac:hr. 2. 
~o.34 tarihinde neırecfilen bu bnu
nun yurttqlara aoy adı alm.ıc huau
•unda verdiği mühletin bitmesine 
~ az zaman kaJnuttır. Sa.yal inlo
~ bir adını olan bu bnunun 
deier ve önemi halkça zaten takdir 
edilnıit ve onun ruhuna çok uygun 
f.~ olduğu için şimdiden yurttq
"4111b pek çoğu aoy adlannı almışlar 
~il ettirmiılerdir. Biz, ıimdiye 
..__ --;- herhangi bir aebeble bu ileri 
~ete kantmamıt yurttqlara işin 
?." ciddi olan önemini hatırlatmak 
IÇbı bu aabrlan yazıyoruz. 

Necip A. KOçOKA 

Denie, 19 (A.A.) - Royter mu
habiri yazıyor: 

"Denie' den hareketle, korkulu 
rüyalarla dalu bir yolculuktan 
sonra tef akla beraber, Vollo böl
gesinde facia mahalline varır var
maz, İtalyan bombardmıan uçağı
mn dütmeıiyle hasıl olan hercü
merçle karıılaıtım. 

llk haberler, uçakta bulunan
lardan biriıinin yaralı olarak kur
tulduğunu bildirdiiinden, bu ada
mın imdadına eritmek için, hekim
ler ve ilaçlarla derhal yola çıkmlf 
iaem de, oraya vardığımda, zaval
lıyı baygın halde buldum. 

Bir bacağı kırılmıf, kafa taıı 
çatlamıt ve dahili yaralardan mus
tarip bulunuyordu. Az sonra öldü. 

Kazaya tahit olanlardan biri, 
gördüklerini bana töyle anlatb: 

"- Ben tarlada çalıtıyordwn. 
birden bice bir tayyarenin uiultuaunu 
iıittim. bombardıman korkuıiyle 
hemen çalıların arasına gizlen
dim. O anda gök yüzünde bir alev 
parladı ve dehıetli bir infilak oldu. 
Aynı zamanda iç parçalayıcı çığ· 
lıklar kopuyordu. Derken, ilk ön
ce bir kanadın, sonra da tayyarenin 

(Sonu 5. inci .aylada) 

ISPAN\OL KABiNESi 

iSTİFA ETTi. 

Yeni ka~ineyi B. 
Azana kuracak 

Maclrid, 19 (A.A.J - Hükümet, is
tifa etmiıtir. 

Madrid, 19 (A.A.) - Hükümetin 
iatifuı, Cumur bafkanı B. Zamorayı pç 
bir durumda brralmutbr. Filhakika, aoı 
cenah mebuılannın uyıaı 24 dır, yani 

mebuslar meclisinin mutlak ekseriyetin· 
den yalnız 2 fazladır. Bu vaziyette 8. 
Zaornra, hükümeti ister aollara ister sag· 
lara bıraksın, vücuda gelecek kabinenin 
yardımcıları arasında cumurcu olnuyau 

unsurlar bulunac:akhr. 8. Zamora'mn 

1 
hangi tarafa temayül edeceğini kestirmek 
için valnt daha erkendir. Şimdiki hal. 

(Sonu 5. inci •7'-.) 

~~20~~l HAT 1936 PERŞEl\IBE 

Son haberler üçüncü 
sayf amızdadır. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Heryerde 5 kurut 

Basbakanımız B. C. Bayar'ın endüstri kongresindeki mühim nutku ... 
Tüze Bakanı ile 

beraber lstanhula 
• • g 1tt1 

Ekonomi Bakanımız, endüstri 
planımızın anahatlarını anlattı 

Bqbakan ltmet lnönü yp_mda 
tüze bakanı Şükrü Saraçoilu ve husu· 
ıi kalem direktörü Vedid olduiu hal
de dün •kpm aaat on dokuzu bet ge
çe kalkan trene bağlanan hUIUli va
ıoniyle latanbula hareket etmiftir · 

ikinci beı 3enelik plan münaaebetiyle Anlwrada 2.f.. 
1.1936 tarihinde toplanan endü3tri kongresinde Ekono
mi Bakanı Celal Bayar tarafından verilen ttöylevi ehemi· 
yeli dolayısıyle aynen ruı klediyoru:ı: 

Bqbakan istasyonda Bayan hıö
nü Kamutay baıkam, Babnlar, me
buslar, mülki ve askeri ileri gelenler 
ile müeueaeler direktörleri tarafm. 
dan uiurlammıtır. Milli müdafaa ba
bnı Kizmı Öz&lp da 19,45 geçe kal
kan ikinci trenle lstanbula gitmiştir. 

Yüksek heyteinizi ikinci aanayi- ' Eaaaa sirmeden evel, hatıralarmı· 
le..- plim eualan üaerinde görüş zı benimle birlikte, aanayilepne ha-
"'ek için rica etmiftim. Bu maluad' reketimizin karplafbjı manzaralar 

Bakanlar Meclisinde 
lımet lnönü'nün reisliğinde 

toplanarak muhtelif işler üzerin· 
de görüımeler yapmıf ve bu itlere 
aid kararlar vermiştir. 

KIRAL BORİS'IN 

BELGRAD YOl.CULUCU: 

Bulgaristan Balkan 
antantına ~J"İriyormu? 

Sof ya, 19 ( A.A.) - Havu a • 
janıınm muhabiri bildiriyor: Bulgar 
Kıralı Boria'in Yugoslavya'da bir 

Endüıtri plcinımızın ana hatlarını 
.,.,_,.,. B. Celal Ba~ 

müddet kalmak hususundaki teıeb
büaiiySofya'da ho§lluclukla karşı 
Lmmalrta ve hunun lxdpı liyae 
.etinde bir İ8thle İpnti aı.. olma- 1 twtib edilmit olan toplantımızı açıyo-

(Sona 5. inci 8G)llatla) rum. 

"lJl u~ •ıt un Dil Y a7.ıları 

Türkçede menfi anlamlar 
il. 

«Sız» ekinin ve «~vsiz» kelimesindeki 
menfi anlanıın «Güııe~. Dil» teorisine 

göre analizi 
[Dünkü yaımıula Türkçe menli elrleri denilen ''m" ve ''ma'' 
elılerinin dalniptil vamerc:e lcıymetlerini gö•terrnİf, "Günef -
Oir' ..-lonna göre analitilı •ranter metotltıriyle analizlerini 
de ~ hmılunqtılc. Banlarllaıe .. su:'' eltinin analizini .,.,._ 
ya yaıyona. Ba analize yarın Ja ,.,.,,. eJeeejiz). 

sı~ 

Deıkriptif gramerlerde "isimle
rin ve nadiren ııf atların aonuna 
gelerek onlara m~nfi nalamı ve
ren ektir" diye ta:rıf olunan • ve, 
ahenge göre, ''az, sız, •üz, suz" 
tekillerini alan - bu ek "Günq • 

FRA SIZ VE INGILIZ 

NOTALARI KARŞISINDA 

İtalyan mahfillerinin 
fikirleri 

Roma, 19 (A.A.) - Son İtal
yan notuma Fran11z ve İngiliz hü· 
kümetleri tarafından verilen ce
vablar hakkında İtalyan aelahi· 
yetli mahfillerinde ıöylenildiğine 
göre, ltalya ötedenberi habet iti
nin milletler cemiyetinde görütül
mesine itira-z etmif, ,örütünü ı..ç.ık
ça bildirmif, halbuki milletler ce
miyeti söz bulamadığı için hiç bir 
vakit cevap vermemiıtir. halya, 
meseleyi elllımdan görütmek iste
diği vakit bundan kaçmılmlfbr. 
Binaenaleyh fransız ve İngiliz hü
kümetler :nin bu aon cevabı da 
hiç bir haJl'fll uyandll'IDallnfbr. 

Dil'' teoriıinin ortaya koyduğu dil 
hakikatine göre •'mürekkep'' bir 
ektir. Bunu analiz edersek ortaya 

tekli çıkar. 

( 1) (2) 
(ıs ız) 

Ancak burada birbiri yanında 
bulunan bu(•) ve (z) konıonla
rının ikiıi de "uzak aaha" göste
ren elemanlardır. Halbuki ikiıı· 
nin birden aynı anlama alınmaıı
na bir aebep yoktur. Şu halde: 

(1) ıa: ekinin bir (ığ) dan de 
iiıme olarak, hangi kelimenin eo 
nuna geliree onun manumı ta 
mamlıyan, tayin ve ifade eden, o· 
nu isimlendiren bir ek olduiuna 
hükmederiz. 

Bu böyle olunca: 
(2) ız: eki de doirudan dogru· 

ya mefhwnu ıüjeden en uzak bu 
•haya atarak yokluk ifade etmit 
olur. 
Şu analiz, Türkçenin "analitik 

grameri" nde hakiki "menfi ele
manı'' nm bir (V. z.) olduğunu 
gösterir. 

''Sız" mürekkep ekinin bu yol
daki analizini kelimelere tatbik 
için yukarda aldıiımız miaalleri 
burada birer birer analiz edelim: 

(S.na Z. inci etı.,latla) 

üzerine aevkedecejim: 

NiÇiN SANA YILEŞIYORUZ 7 

Bqün bu mevzuda ıüphe.i .ı... 
lar kalmamıfbr. Fakat dün cliyelNle• 
ceiimiz kadar kısa bir müddet evel. 
batta Londra Araıuluaal Paran E
konomi konferanama ıiderken bile, 
bu mevzu, henüz üzerinde münakata 
ettiiimiz bir fikir halinde idi. 

TORKIYE HAM MADDECi MI KAL. 
MALI, SANA YILEŞMELI MiDiR? 

Memleketimizde çok propaıaad.a· 
aı yapılmıt bir fikir vardı: Ham mad· 
decilik fikri. Bu fikre, bazı miDeY. 
verlerimiz de kapılmıfb. 

Bunlar, sanayi hareketi memleket· 
te bqlar ve ilerlerae, mali Yazİyetİ• 

mizin aarulacaimdan endite ediyor
lardı. Bu tezi, bir dava ıibi müdafaa• 
ya kalkııanlar oldu. 

Her kurulacak sanat, tekerde ol· 
duğu ıibi, büdce varidatından bir 
kıımını kemirecek ve bu hareket iler· 
leclikçe Ye bqanldıkça aiimriik YU'İ
clatmm ka)obı artarak ...ai _ .. 
dolacaktır. 

Ziraatin ne olacaj'ı 80l'Uldu. 
Hükümetin aaaayi ile ......... 

ilin yaailf bir politika oldap ifade 
edileli. Sanayi iti, ilim, teknik ..... 
leaiclir, bizde küi kalifiye el_. 
yoktur, deneli. Nihayet bir propua 
halinde bu iti ne cearede hükümetia 
ortaya atabileceii mevzullbaha oldu. 
De•letin büyük itleri kendi eline ala... 
rak tahıi tefebbiialere pay bırakma· 
IDlf olacatı ileri aiirüldü. Hariçte de. 
aana)'İl•flD•k iatiyen memlekedere 
karp, ku.vedi propasandalar vardı: 
Ziraatçi kalmq memleketlerin aana • 
yilepneaincleki tehlikeden, muhafa· 

(Sona 6. ıncc sayfada) 

General Göriııg 
Va11ovaya gitti 

Vartova, 19 (A.A.) - 8. ye Ba
yan Göring'in bugün V&rfOTaya 
nelmeleri beklenilmektedir. Bura-

VarfOUO)IQ giden H <:nrcnfl ue Bnyanı 

da iki gün kalacaklar, sonra c.umur 
reisinin parkında yapılacak av el· 
lenceainde bulunmak üzere Rielo
vitza'ya gideceklerdir. 

Selibiyetli kaynaklar, B. Gi
rina~in yolculuğunun husuıi malü
Jette olduğunu Wldirmektedirler. 

($oau 6. UICI Mylllda) 



SAYFA2 

Polis komiserleri arasında 

Nakiller ve tayinler 
Yeniden be~ vilayet te~kili dolayı

siyle, Emniyet Umum Müdürlüğü taf
ra le§kilatmda, a§ağıda adları yazılı 
muhtelif smıftaki komiserler arasm
da nakil ve terfi suretiyle tayinler 
yapılmıştır: 

Zonguldaktan M. Rıza Bitlise, Ri-
2eden İbrahim Hakkariye, lçelden 
Hayri Bingöle, Malatyadan Ragıp 

Tunceliye, lspartadan J. Hakkı Çoru
ba, Çankırıdan Abbas Çankırıya, Ba. 
lıkesirden Ömer Ankaraya, lstanbul
dan Şerif Ankaraya, G. Antebden 
Kadri Seyhana, Sinobdan Emin Naci 
Tokada, Çorumdan Mithat Kayseri
ye, Siirtten Kemal İçele, Seyhandan 
Salim l\'laraşa, Niğdeden Kamil Ri
zeye, lçelden ls. Hakkı Vana, Mar
dinden Salih G. Antebe, Urfadan Şe

rafettin Samsuna, lzmirden Bahaeddin 
Urfaya, İzmirden İhsan Bayazıta, 
lstanbuldan Naci Siirte, lstanbuldan 
M. Nuri Zonguldağa, lstanbuldan ibra. 
him Mardine, lzmirden Saim Cire
suna, Blaıkesirden Salahaddin lçele, 
Rizeden Sait lspart<,ya, Ankaradan 
Sabık, Ha:ı.ım Kır§ehire, Kocealiden 

Ihsan Bingöle, lstanbuldan Şahab 
Bingöl~, lzmirden Fahri Bingöle, Cü
müşaneden Ali Seyit Çoruha, Rizeden 
Mahmut Çoruha, Diyarbekirden Veh
bi Çoruha, lstanbuldan Tahir Bitlise, 
lzmirden Fikri Bitlise, lzmirden M. 
Nuri Bitfüe, Boludan Suad Hakkari· 
ye, V andan Nuri Hakkari ye, f stan
budan İhsan Hakki.riye, latanbuldan 
Ferit Tunceliye, lstanbuldan Şevki 
TunceJiye, Kayseriden M. Hayri Tun
celiye, Boludan Rifat Boluya, Kayse
riden Yılmaz Nuri Kayseriye, Sıvaa
tan Bekir Sıtkı Sıvasa, Mardinden Ya. 
Hamdi Mardine, Ankaradan Süley
man Sırrı G. Antebe, lzmirden Ali 
Haydar hmire, Zonguldaktan H. lb
rahim Muğ]aya, Kocaeliden M. Rüş· 
tü Kocaeline, latanbuldan Celal Va· 
na, Muğladan Nusrat Muğlaya, G. 
Antcbdcn M. llyas Diyarbekire, Ay

dındnn Zühtü Malntya,ya, Niğdeden 
M. Hayri Muğlnya, lzmirden A. Ham· 
di Siirte, Siirtten M. Tevfik lzmire, 
Seyhandan Halil Diyarbekire, lstan. 
boldan Seyfi Jstanbula, Balıkesirden 

- . 
Iıı { a ve stiklal 

l\lEVZULARI ETRAFINDAKİ 
KO TFERANSLAR DEVAI\I 

EDİYOR 
Gümüş, 19 (Hususi) - C. H. Parti

r.inin kaza.mıza gönderdiği Merzifon 
ilçebayı B. Etem Altıok tarafından 

Parti salonunda inkılib ve istiklal 
mevzulu iki konferans verilmit ve her 
ikisinde de beter yüzden fazla halk 
bulunmuş ve çok ilgi uyandırmı§tır. 

Ayrıca kamunlarımıza öğretmenler 

gonderiJerek bu konferanslar tekrar· 
lanmııtır. Halkın alakaSJ çok büyük
tür. 

:{. * :f. 

Bartın, 19 (Hususi) - C. H. P. a
dına inkılab ve istiklfıl mevzuu üze
rinde Zonguldnk baro reisi B. Tevfik 
Bilgin tarafından t1İnema salonunda 
binlerce dinleyici önünde bir konfe
rans verildi. Bu vesile ile Büyük On· 
dere 4onauz bağlılıklannı, tükranla. 
rmı hep bir ağızdan tekrarladdar. 

:{. * :f. 
Çanakkale, 19 (Hususi) - Dün 

Parti baıkanı B. lbrahim Akıncının 

bu ak§am sinema salonunda verdiği 

inkılab ve istikli.l mevzularmdaki kon· 
feranslar eıi görülmemi§ kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından büyük ala· 
ka ile dinlenlldi. 

:(. * :ıf. 

Silifke, 19 (A.A.) - Antalya Par
ti baıkanı B. Şerefeddin Karacan 
halkevi salonunda köylü ve ıehirli 
bir kalabalık önünde inkılab ve istik
lal konferanslarını verdi. Büy~k bir 
ilgi ile dinlendi ve çok kuvvetli inan 
bağları yarattı. 

:(. * :(. 
Kandıra, 19 (Hususi) - Antalya 

aaylavı Bayan Türkan balkevi salo
nunda türk inkılab ve istiklaline aid 
konferanslarını verdi. Kesif bir kitle 
tarafından candan ve büyük bir he
yecanla dinlendi. 

Niyazi lzmire, Edirneden Cemal ls
tanbula, Ankaradan Şahin Zeki Is· 
tanbula, latanbuldan O. F a:ı.ıl lstan
bula, lstanbuldan Kemaleddin lıstan· 
bula, lstanbuldan M. Celaleddin la
tanbula, latanbuldan Şevket latanbu
la, lstanbuldan Niyazi lstanbula, iz. 
mirden Abdürre!İd Balıkesire, lstan
baldan Ra§id lstanbula, lstanbuldan 
Ra§id hmire, latanbuldan Is. Hakkı 
Çankırıya, lstanbuldan Hayrettin l
çel'e, Sıvastan Mahir Çoruma, Mar· 
dinden Abdullah Ankaraya, Kayse
riden Hasan Elazize, Seyhandan Sa
lahaddin Trabzona, Trabzondan Na. 
zif Seyhana, Muğladan ls. Hakkı Ba
hkesire, Muğladan Galib lzmire, 
Muğladan Ra§id Sinoba, fzmirden 
Hulusi lstanbula, Ankaradan Ragıp 
lzmire, Erzurumdan Cevdet Boluya, 
Muştan Mahmud Kocaeliye, Diyarbe
kircien Mustafa Tunceliye, Maraıtan 
Şerif Tunceliye, lspartadan Receb 
Tuceliye, lzmirden Hamdi Tunceli· 
ye, lzmirden FeyzuUab Tunceliye, 
lzmirden Kadri Tunceliye, lstanbul· 
dan Rasim Tunceliye, Giresundan 
A. Asım Tunceliye, Tekirdağdan A. 
Hulusi Tunceliye, lstanbuldan Receg 
Tunceliye, lstanbuldan Mehmed Bit
lise, lstanbuldan O. Nuri Bitlise, An
talyadan Abdülcebbar Bitlise, Gü
müıhaneden la. Ydmaz Bitlise, Kay. 
aeriden O. Lütfü Bitlise, Mu§tan Ha· 
san Hikmet Bitlise, lstanbuldan Fe
rit Bitlise, lzınirden Cemil Bingöle, 
lzmirden ls. Safa Bingöle, Istanbul· 
dan Abdürrahman Bingöle, Siirtten 
H. İbrahim Bingöle, Trabzondan A· 
li Rıza Bingöle, Urfadan Cel8.l Bin
göle, Kayseriden A. Arslan Bingöle, 
Sabık, Manisadan Nihad Bingöle, 

lstanbuldan Şevket, lzmirden Avni, 
lzmirden Emin, Elazizden Sabri Er
zincandan Mehmed, lstanbuldan A. 
Rıza, Yandan Salih Hakkariye, An· 

talyadan Ali Rıza, MardindeB M. 
Fehmi, Bayazıt'tan Emrullah, lstan

buldan Fikri, Rizeden Mirza, Rize
den Veysi, lstanbuldan Hasan, Rize
den Hüsnü Çoruha, Ankaradan Ihsan 
Yozğad'a, Yozgaddan Ali Rıza An· 
karaya tayin edilmi§lerdir. 

Kızılay Ankara Merkezi
nin yardımları 

Kızılay Ankara merkezi yaptığı 

program dahilinde çalışmalarma dt:vam 
edilmekte ve orta mekteplerle liselere 
devam eden fakir talebelerle şefkat yur
dunda barınan 135 yoksula her gün sıcak 
yemek ve ekmek verilmesine devam edil
mektedir. Kış sonuna kadar bu. i§ için 
yapılacak masrafın tutarı altı bin lirayı 
bulmaktadır . 

Ayrıca ıefkat yurdunda açdan has· 
ta muayene ve tedavi dispanserine bir 
ay içinde yedi yÜzden fazla hasta müra
caat etmi§ ve bunlardan fakir olan1arın 
ilaçlan parasız tevzi edilmiştir. 

29 fUbat 1936 cumartesi günü saat 
15 de toplanacak olan vilayet kongresi 
Ankaradaki veremlilerle uğraşma ve on· 
]ara yapılacak devamlı yardımlar için 
hazırlanan rapor sunulacaktır. 

Son dört ay içinde 16 malul, 6 dü§. 
kün ve 37 talebe ile muhtelif §ekiUerdc 
muavenet için müracaat edenlerden 63 
yurddaşa para yardımı yapılmış 7 vrem· 
li tedavi için lstanbula sevkedilmiştir. 

Tiftik ve yün ihraca tnnız 
Alman gazeteleri, Türkiyenin yün 

ve tiftik ihracatının 1931 denberi hep 

artbğmı ve bunun bilhassa Almanya

nın yaptığı büyük mübayialardan ile
ri geldiğini yazmaktadırlar. Bu ga
zetelere göre, 1934 de yün ihracab
mız 3 milyon 477 bin ve tiftik ihra
catımız 3 milyon 778 bin türk lirası 
değerindedir. 

Kastamonu - İnebolu 

yolu açıldı 
İnebolu, 19 (A.A.) - Son fırbna ve 

kardan kapalı bulunan Kastamonu ine
bolu yolu bugün açılmış ve nakliyat es· 
kisi gib yoluna girmiştir. 
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1 iç HABERLER 
IST AN BUL TELEFONLARl 

B. Peker geliyor 
lstanbul, 19 - C.H.P. Genel Sek

reteri B. Receb Peker Ankaraya ha· 
reket etti. 

İstanbul mavnacıları 

belediyeyi protesto 
ettiler 

İstanbul, 19 - Geçenki büyük fır
tınada batan 124 mavna sahibi kaza
ya köprünün kopmasrnın sebeb oldu
ğunu ileri sürerek zarar, ziyan tale
binde bulunmak üzere belediyeyi 
protesto ettiler. 

Karaca Ahinette 1800 

selvi yıkıldı 
lstanbul, 19 - Son büyük fırtına 

yüzünden Karacaahmed mezarlığın
da 1800 servinin yıkıldığı tesbit edil

miıtir. 

Kayıb veznedar bulundu 
lstanbul, 19 - Birkaç gün önce 

ortadan kaybolan rüsumu bahriye 
tahsildarı Remzi bugün müddeiumu
miliğe kendiliğinden teslim oldu ve 
1800 lirayı cebinden çaldırdığrm, 

§İmdiye kadar kor-kusundan meyda
na çıkmadığını söyledi. 

* lstanbul, 19 - lstanbul he.lkev- ı 
leri 23 şubat gününe büyük bir prog
ramla hazırlanıy«>rlar. 

Fotograf sergisine gönde
rilen eserler 

Matbuat umum müdürlüğü tarafın

dan sergievinde açdacak olan ''Türkiye 
tarih, güzellik ve iş memleketi" fotog· 
raf sergisine iştirak için 27 profesyonel 
ve amatör fotografçı tarafından 237 eser 
gönderlmiş, ve teşkil edilen jüri tarafın
dan seçilerek ilan edilen şeraiti haiz ol· 
mayan 85 i geri çevrilmiştir. 

Şubatın yirmi beşinde açılacak olan 
bu serginin hazırbğı bitmediğinden, a. 
çılış . şubatın yirmi dokuzuncu günü sa
at üçe bırakılmıştır. 

İzmirde verem hastanesi 
açılacak 

lzmir, 19 (A.A.) - Verem müc:adele 
cemiyeti bugün yıllık toplantısını yap
mıştır. Toplanbda ilbay Fazlı Güleç ve 
parti başkam B. Avni Doğan da bulun· 
muşlardır. Bu toplantıda lzmirde bir ve. 
rem hastanesi açılmasına karar verilmiş 
ve yeni heyeti idare seçimi yapllarak top· 

lanhya son verilmiştir. 

İzmirde bir toprak 
kayması 

lzmir, 19 (A.A.) - Kemer semti ile 
Kızılçullu arasında Aydın demiryoluna 
aid 200 metrelik kısmında dağ heyelan 
etmiş ve sekizinci işletme müfettişliği 

gereken tedbirleri almıştır. Heyelan son 
yağmurların tesiriyle olmuştur. 

"Ulus,, un Dil Yazıları 
(Başı 1. inci sayfada) 

Evsiz 

Kelime:ıin, ilk görüşte, etimo
lo jik şekli şöyle gibi görünür: 

(1) (2) (3) (4) 
I. (eğ + ev -ı is + iz) 

( 1) Eğ: Ana köktür. ''Güneş'' 
ana mefhumundan çıkan "sıcaklık, 
hararet, ateş" anlamlarınadır. 

(2) Ev: Ana kök anlamını üze
rine alarak tecelli ve tecessüm et
tiren süje veya objeyi gösterir 
prensipal bir elemandır. 
(Eğ + ev = eğev) şeklinde a

na kök kendi mefhumunu temsil 
eden elemanla kayn~arak, keli
me (Ev) olur. 

(Ev): Kendisinde sıcaklık, ha
raret, ~teş mahfuz ve mevcut bu
lunan bir obje demektir ki "mes· 
ken'' ve "meva" nın manası da 
esasen bundan ibarettir. 

Not: 1. - Arapça denilen ''iva'' 
kelimesinin aslı da bu ''ev" den 
başka bir şey değildir. 

Bu ''itıa" kelimesini Arap lugat
leri şöyle anlatıyor: 

1. "El' ive.: yerine getirmek" [ 1]. 
11. "El'iva: Bir adamı yurda kon

durup aram ettirmek manasına
dır'' [2] 

Görülüyor ki ''iva'' bir adamı 
bir eve yerleştirmek demektir. Bu
nun etimolojik şekli olan: 

(1) (2) (3) 
(iğ+ iv+ ağ) 

şeklinde (1) iğ ve (2) iv unsurla
rı tamaıniyle (ev) analizindeki 
manalara gelir; ( 3) ağ: eki de 
bunu tayin ve ifade eder. 

Not: 2. - (Ev) kelimesinin a
nalizinden çıkan mana, sadece ha
rareti muhafaza eden obje anla
mıdır; fakat kelime tamamlanmış 
ve isimlendirilmiş değildir. (Ev) 
denince belirsiz, herhangi bir 
"meva" anlaşılır. Bunu bir süjeye 

[1] Ahterii kebir. Burada ver
diği Arapça misal, "yer" den mak
sat "mesken ve menzil" olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

[2] Kamus tercümesi. Burada 
aynı manada olarak "uviy, iviy, 
teviye" kelimeleri ve "yurda ko
nup aram etmek" anlamında "te
evvi, ittiva, iytiva" ve "yurt" ma
nasında "meva, miva, me'vat" ke
limeleri gösterilmektedir. 

izafe ederek manasını tamamlan
dınnak için sonuna bir (iğ) getir
mek lazımdır. Bu halde kelime 
(ev + iğ = eviğ = evi) olur ki 
''bir süjenin malik olduğu, kendi
sinde hararet mahfuz bir obje" 
manası bununla tekemmül eder. 
işte bu ''iğ'' elemanı etimolojik 
şekilde görülen: 

(3) is: eki halinde kelimede 
mevcuttur. Bu (s) konsonunun sa
ha anlamına gelemiyeceği ve bir 
( ğ) den değişme ve onun rolünde 
olarak alınması icap edeceği yu· 
karda izah edilmişti. 

Kelimenin buraya kadar olan 
analizi bize (evi) morfolojik ve 
fonetik şeklini vermiştir ki ( eı.ı) 
mefhumunun bir süjeye de izafe
sini anlatır. 

Not: 3. - Deskriptif gramer
lerde (muzal eki) denilen (i) nin 
böyle bir (iğ) den kısalma oldu
ğu ve hu ( ğ) nin de ( s) leşmeğe 
mütemayil bulunduğu görülüyor. 
Bu hal, bize yine deskriptif gra
merin başka bir kaidesini de ha
tırlatmaktadır: 

Malfun olduğu üzere deskriptif 
garemerde, vokalle biten bir keli
me muzaf yapılacak olursa "i'' 
muzaf ekinden önce bir de ''s" 
aralık harfi gelir: "Kapı • kapısı, 
kedi - kedisi, kuyu - kuyusu, bah
çe · bahçe.si ... " gibi. İşte buraya 
gelen "s" ler dahi birer "ğ'' den 
değişmedir. Çünkü, zaten "kapı" 
dediğimiz zaman hunun sonunda
ki ''ı", hakikatte "ığ', dır. Buna 
"muza/ eki" olan bir ''ığ" daha 
katılınca kelim~ "kapığığ" şeklini 
almak lazımgelir. Bundaki fone· 
tik güçlük birinci ( ğ) yi ( s) ye çe
virerek ( kapısığ = kapııı) şekli 
husule gelir. 

Not: 4. - Böylece elde edilen 
( eviğ = evis) şekli henüz müs
pettir. Şimdi bunu (iğ) süjesinin 
en uzak sahasına atan bir: 

(4) iz: eki getirelim: (Ev) mef· 
humunun (iğ) süjesinden çok u
zak olduğunu, yani süjenin (ev) e 
malik olmadığım ifade etmiş olu-
ruz. 

Görülüyor ki (evsiz) kelimesi
nin hakiki etimolojik şekli: 

(1) (2) (3) (4) 

II. (eğ + ev + iğ + iz) 
dir. Bundaki her elemanın anla-

Adliye vekaleti zat işleri 
umum müdürlüğü 

Adliye vekaleti zat işleri umum ınÜ· 
dürlüğüne adliye müfettişlerinden B. 

Muzaffer İmer tayin edilmiştir. 

Finans tayinleri 
Ankara defterdarlığı memurların-

. dan B. Dündar İzmir tahsil ba! me· 

murluğuna tayin olunmu~ ve Bur.El 

merkez malmüdürü B. Enver ve Ta~

köprü malmüdürü B. Akif birer de
rece terfi ettirilmişlerdir. 

Üzüm kurumu başkanı 
geliyor 

Tarif "İzmir üzüm kurumu,, ba§• 

kanı B. İsmail Hakkı Veral perşembe 

günü ıehriınize gelecektir. B. Veral 

Ekonomi bakanlığı ve iki milli ban. 

kamızla temaa ettikten sonra, Avru• 

paya gidecektir. Romanyada, kutu• 

luk keresteler hakkında ve diğn 

nıemleketlerde, kurum üzümlerinin 

iyi §artlar dahilinde sablmaaı ve yeni 

mahreçler temini için tetkikler yapa• 

caktır. 

Esasen hükümetin kontrolu altın· 

da bulunan Üzüm ve incir kutuları İ• 

çin laznn olan kerestenin ithali İ§İ· 
nin Tarqe verilmesi düşünülmekte• 

dir. 

mmı bir kelime ile ifade edecek 
olursak: 

(1) (2) (3) (4) 
Ateş + obje + süje + uzaklık 

diyebiliriz. Bu da ''içinde ateş bu
lunan bir objenin - yani derunun
da rahatça oturulup haricin soğu .. 
ğundan korunulabilen bir sığına
ğın • bir süjeden çok uzak bulu
nuşu" demek olur ki ''ev•iz" de
yince anlaşılan mana da bundan 
ibarettir. 
(Eğ + ev + iğ + iz = eğevi

ğiz) şeklinde fonetik ve morfolo
jik olarak şu değiımeler vukua 
gelmiştir: 

1. Ana kök kendisinden son
ra gelerek kendi mefhumunu bir 
objede temessül ettiren elemanla 
kaynaşarak birleşmiştir. 

il. Üçüncü (iğ) unsuru - ki a
na kök mefhumunun süjesini gös
termekte'Wir - vokalini kaybetmİ§
tir. 

111. Vokali düşerek sonuncu 
(iz) ile kaynaşan (ğ) konsonu 
( z) ile yakınlığı olan ( s) konso
nuna çevrilmiştir. 

işte bu değişmelerle kelime son 
morfolojik ve fonetik şeklini al
mıştır: Evsiz. 

Bu analiz, bize hem "ev" keli
mesinin esasını, hem de buna ge. 
len "siz'' ekinin hakikatte ''iğ +. 
iz', elemanlerından mürekkep ol
duğunu göstermektedir. Bu ele
manlardan birincisi mefhumun bir 
süjeye aidiyetini göstererek ma· 
nasını tamamlamakta, asıl menfi 
anlamı - süjeden çok uzak bir sa
ha anlatmak suretiyle - ( z) kon. 
sonunda, yahut - daha tam bir ifa
de ile - (V. + :z) elemanında bu· 
lunmaktadır. 

Not: 5. - Bundan sonraki ana
lizlerde de hep bu (V. + z) ele
manına ve onun türlü değişmele
rine tesadüf edeceğiz. Onun için 
burada hemen hatırlatalım ki ( z) 
konsonu ve onun mensup olduğu 
kategoriden olan ( s, ş, c, ç, j) kon
sonları, ( ğ) ve onun kategorisin
den olan (y, k, g, h) konsonları 
ile daima değişmektedir. işte bu
nun için, ''iğ = is" olduğu gibi, 
"iz= iğ = iy" de olabilir. 

Bu değişmelerin değeri, anali
zimizin ilerilerinde görülecek· 
tir [3]. 

/. N. DiLMEN 

[3] "Siz', ekinin örneklerinden 
olan "parasız" kelimesinin anali
zini de yarrn yazacağız • . 
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Fransızca antoloji 
hakkında 

Matbuat Umum Müdürü ne diyor? 
lh ... oı..ı..ıt unıum müdürlüğünün çı· 

kanmış oıdugu fransızca '' Anthologie 
deıo l::cı·. vaiı11 Turcs d'Aujourd'hui" 
etra.ıııoa bazı Istanbul gazetelerinde çı· 
kan tenk.Jier hakkındaki dü~üncelerini 
anıdmak ıstediğimiz B. Vedat Nedim Tör 
bize ş.unlan söylemiştir: 

- Evvela şunu söyliyeyim ki, her '"An
toloji", bir ''Torzo''dur. Yani mükem
meliyet ve tamlık iddiasında değildir. 

Daima bir kırık heykele benzer. Bir çe. 
rez sofrasında (bir çok nefis şeyler) bu· 
lunmayabilir. Bu nefis (teylerin) eksik. 
liği, onun iyi bir çerez aofrası olmaP• 
na mani teşkil etmez. 

Bir millet edebiyatı için bir tek "an• 
toloji'' kafi gelmez. Müteaddid "antolo· 
ji"ler yapılmalıdır. Bizim kabahatimiz, 
ilk ve biricik antolojirni:z:i yapmış olma· 
mızdır. Sonra şu da bilinmelidir ki: 

Her antoloji, ıübjektif kalmağa mah• 
kumdur. Herkesi tatmin edebilecek bir 
antoloji kabili tasavvur değildir; çünkü 
antoloji bir seçme işidir. 

Bir antolojiye girecek eserleri bir 
ferd de seçse, bir heyet de ıeçıe, ölçü 
ferdi zevk veya kollektif zevk olacağına 
göre gene birçok kimselerin zevkini tat. 
min etmiyebilir. Zevkler ve renkler mü. 
nakafa götürmez. 

Fransızca Ankara gazetesi 
çıkmağa baıladığı zaman, bü· 
tün ediplerimize hangi eaer .. 
lerinin ve hangi parçalannın tercüme e
dilmesini istedikleri sorulmu§tur. Da IU• 

ale ancak on kişinin cevab vermiı oldu
ğunu - Ankara Uluı'un franııızca hafta• 
bk nüshası olmak dolayıaiyle-siz de bizin 
gibi bilirıiniz [*]. Bazen bir eserin ya:a

dıcm bile hangi parçaıımn en ziyar! 
tercümeye layık olduğunu tayinde ter 
düt ve hatta Uabetaizlik gösterebilir. ıs .. 
itibarla, seçim iıinde objektif bir mutla
kıyetle isabet cidden güç bir itdir. Buna 
böylece kabul etmek insaflılık vecibe
sıclir. 

"Antoloji''mizi bizimle birlikte hazır· 
layan zat, Repd N. Nuri'dir. Reıad N. 
Nuri, bugün fransızca Ankara gazete
sini liyakatla idare eden türk edebiyatı 
hakkındaki yazıları tanınmış Avrupa 
mecmualannda çıkını§ bulunan, türk ve 
fransız edebiyatlarına ve dillerine vuku

fu malum olan kültürülü bir zatbr. Ha

zırlanacak antoloji 1908 den sonraki e

debiyatımıza aid olacaktı. 

Çerçeve böylece tesbit olununca, ve 
bu, antoloji'nin methalinde serahaten 

bildirilince, arbk Aptülhak Hamid, Ce· 

nap Şahabettin, Mehmed Rauf ve saire 
gibi 1908 den evelki neıle ve mekteple· 

[*] (Ankara) gazetesine müra-

caat ettik; bu hususta fikri ıorulan 
100 edibimizden ancak 10 taneıinin ce

vab vermit olduğunu öğrendik. 
ULUS 

Onsekizler komitesi 1 

re mensub muhterem şahsiyetlerden an· 
tolojimizin mahrum kalmasını tabii gör -

mek icab etmez mi? 
Bugünkü ediplerimiz arasında anto· 

lajiye girmemiş ve girmesi lazım gelen 
§ahıiyetler yok mudur? Hiç şüphesiz ki 
vardır. Burada, müsaadenizle, meseleyi 
bir misalle arzedeyim: 

Bir çok muhterem fahıiyetleri ye
meğe davet ebnek mecburiyetinde olan 
bi; ev sahibi tasavvur ediniz ki, eri v• 
,, .çesi dardır, ve hepsini birden davet 

Matbuat umum müdürü 8. Vedad 
Nedim TöT 

"'~cmemek vaziyetindedir. O vakit bı.ı 

ev sahibi ne yapar? Misafirlerini, iki, üç, 
ve icabına göre dört, bq parçaya ayınr, 
ve ayn ayn zamanlarda davet eder. Bi. 
rinci ziyafette hazır bulunmayanlar hiç 
bir vakit ahnmazlar. Netekim, bizim e
diplerimiz arasından da ilk antolojiye 
ginniyenlerin hiç biri alınganlık eaerı 

göstermediler. 
Antolojiye yapılan tenkidler arasın

da o kadar çirkinleri de vardır ki, onla· 
ra, müsaadenizle, cevab vererek ben de 
çirkin bir harekette bulunm11ş olmaya

yım. 

Sözün kısası, Matbuat umum müdür
lüğü vazifelerinden birini daha yapbğına 

kanidir, ve bu ilk ''antoloji'' mizin bü. 
yük bir ihtiyaca kısmen olsun cevab ver
diğini görmekle de manen müsterihtir 

Bugünkü türk edebiyatından ya_bancı

lara bazı örnekler vermek makgadiyle 
tertib edllmiş oh:n bu ilk antolojinin ma

ruz kaldığı tenkidlerin hiç olmazsa ya. 
hancılar kadar kadirşinasl·kla ve 
bet bir tarzda yaprlmasım temenni edeı 
dik. 

Suriyede 

ULUS 

1 DIŞ 
İNG1Ltz H V 

MANEVRALARININ NETICESl 

Lo1ıdra sehri , 

tehlikede 
Londra, 19 (A.A.) - Alman 

haber alına bürosundan: 
T aymis nehri üzerinde yapılan 

hava manevralarına 700 tayyare 
girmiştir. Muvaffakiyetli altı bom
bardıman yapmışlardır. Düşma~ 
tayyareleri müdafaanın mukabıl 
seri hücum tayyarelerine rağmen, 
Hornçorç tayyare limanı ile Da
zenhamdaki fort fabrikalarmı 
"bombalamaya ve tahribe" muvaf
fak olamamıs'ardır. 

Gazetele;e göre bu manev~a: 
lar, İngiliz başşehirinin pek ala 
tehlike altında olduğunu isbat et
mektedir. 

ftlcmevı·ai<ınla kazayll uğrayan 

Uıyyareler 

Londra, 19 (A.A.) - Londra 
üzerinde manevra yapmakta olan 
İngiliz hava kuvvetleri bu gece iki 
ziya kaydetmiştir. Sabaha doğru 
bir gece bombardıman tayyaresi 
Süsseks eyaletinde yere düşmüş ve 
ateş almıştır. Tayyarede bulunan· 
lardan üç kişi ölmüş, birisi ağır su
rette yaralanmıştır. 

ikinci kaza Manş denizinde 
Havr civarında olmuştur. bir bom
bardıman tayyaresi Havr'ın iki ki. 
lometre açığında denize düşmüş· 
tür. İçindekilerden birisi kurtarıl
mıştır. Öteki üç kişi araştırılmak
tadır. 

Gene bir bombardıma ntayyaresi bu 
ana kadar biJinmiyen bir sebebten do
layı denize düterek batmıttır. Tayyare· 
de bulunanl.rdan üç kifi boğıulmuf ve 
bir kiti yÜzerek karaya s-ıkabilmiştir. 

Negüse komplo 
Adisababa, 19 (A.A.) - Roy. 

ter bildiriyor: 
Buradaki tayyare karargahı 

makamları, İmparatorun hayatına 
karşı yapılmış bir süikast teşebbü
sünü keşfetmişlerdir. İmparatorun 
her zaman binmekte olduğu tay
yarede bazı tahribat yapılmıştır. 
Bu hususta büyük bir ketumluk 
muhafaza edilmekle beraber, tay. 
yaredeki yağa kum karıştırılmış 
ve silindirlerin zorlanmış olduğu 
öğrenilmiştir. 

Tahkikata devam edilmekte
dir. Sanıldığına göre bu teşebbüs, 
yabancı devlet hesabına çahşan 
bir casus şebekesinden olan kim
seler tarafından yapılınıştır. 

Fransız parlamentosu 

Ne zaman toplanacak? Karışıklık hala yatışmad· Sot'yet - fransız paktını göriiştü. 
Londra, 19 (A.A.) - İngiliz hükü· 

meti, dış bakanı Eden de bizzat iştirak 
ebnck isteaığinden 18 ler komitesinın 
Cenevrcde 9 martta değil 2 martta top· 
lanması arzusunu izhar etmiştir. lngil
lere hukürı\eti, 9 martta avam kamarası 
silahlanma hakkındaki Beyaz kıtaba 

daır çok münim görüşmelere başlıyaca
ğınclan 18 ler komitesinin 2 maı- top 
lanm.asını uygun görmektedir . 

İngiltere pc~rol ambargosu bakkmda 
da bir an önce bir karar verilmesini İs· 
temektedir . 

l..onura, 19 (A.J ) - Milletlerce
m: ,, ati nıahfiHeri ise, 9 martta yeni 
b.na ha~ır olacağı ve öteki komitele
rin de beraberce çalışabilmesi içan, 
18 ler k1,,.mttsinin o tarihte toplan· 
!nasını teı·cih ediyorlar. Bu mahfiller, 
Petrol ambargosunun Amerika gir
mese dahi tatbik edileceğini sanmak· 
tadırlar. 

Bitaraflık kanunu uzatıldı 
Vaşington, 19 (A.A.) - Senatoda, 

birçok senatörler söz aldıktan sonra, 
bitaraflık hakkındaki kanun projesi 
k~ \, ' ~dil~iştir. 

Kudüs, 19 ( A.A.) - Alınan ha
ber alına bürosunun Suriye hadisele
ri hakkında verdiği haberlere göre, 
d~.ı bazı mağazalar lalaların koru -
ması altında açılmışsa da halk bun -
lara boykotaj yapmışbr. Milli reisler
den l;.ıce tevkif edilmiş olan ,vtar • 
dam ve Balcri bilinmiyen bir yere gö
türülmüşlerdir. Haleb'te birkaç defa 
polis tezahürcülerin üzerine ateş et ~ 
miştir. Bir kaç yaralı vardır. 

İNGİLTERE ve MISIP 
Martın iki:ıinde kmmşmnlnra 

başlıyorlar 

Kahire, 19 (A.A.) - Bir İngjliz -

Mısır anlaşması yapılması İçin hazırla· 

nan görüşmelere martın ikisinde ba~· 

(anacaktır. Delegasyonlar, Kahire'de 

Zaafaran kasrında toplanacaktır. 

B. Blum iyileşiyor 
Parıs. 19 (A.A.) - B. Leon Blum 

sakin bir gün ve bir gece geçirmiştir. 

Vaziyeti hoşnudhk verici o1mRkla bera 

ber, umumi zayıflığı geçmemiştir • 

Paris, 19 (A.A.) - Meclis, dün öğle. 
den sonra, fransız • sovyet andlaşması· 
nın tasdiki hakkındaki görüşmelere de
vam ebniştir. Biribirine zıd tezler ıiddet 
le teati edilmiştir. 

B. Flanden perşembe günü söz aöy· 
liyecektir. B. Buisson kat' neticenin ge
lecek nafta başında belli olacağım tah. 
min etmektedir. 

Paris, 19 (A.A.) - Parlamen
to harbiye encümeni Fransız - Sov
yet paktının degeri hakkında cu
ma günü harbiye bakanl general 
Moren' den izahlar al.maya karar 
vermiştir. 

JAPON - SOVYET 

sınır anlaşmazlığı 
Tokyo, 19 (A.A.) - İngiliz büyük 

elçisi, japon dış işleri bakan vekili· 
Sovyet Rusya ile olan sınır anlaşmaz· 
lığının mahiyetini aonruq, bakan ve· 
kili de bu işin üçüncü bir şahsın da 
gireceği bir komisyonun halledilebi
leceğini, Sovyet Rusya bu fekli kabul 
ederse sükuna doğru büyük bir admı 
atılacağını söylemiştir. 

SAYFA3 

HABERLER 
İtalyan - Alman görüşmelerine doğru 

Almanyanın Romadaki hüyül{ elçisi 
talimat almak~ için Berline gidiyor 

Roma, 19 (A.A.) -Von Has
sel'in BerHn'e gitmesi dolayisiyle 
Havas ajansı muhabiri, Almanya
nm Roma elçisinin, geçen hafta B. 
Hitler'le görüşmek üzere Münib'e 
gitmiş olduğunu hatırlatmaktadır. 

B. Von Hassel Almanya'ya dön. 
meden önce B. Suviç'le bir görii!
me yapmıştı. İtalyan - Alman gö
rüşmelerine fevkalade ehemiyet 
atfedilmektedir. Filhakika, Alman. 
yanın şimdi yeni bir dış sıyasa sis
temi tatbik etmekte olduğu ve Hit-

B. Su viç, B Berger -
Milano, 19 (A.A.) - Müsteşar 

B. Suviç, gece Floransa yakınında
ki Santamaria Novellaya gelmit 
ve istasyonda Avusturya dış ba
kanı B. Berger-Valdaneg tarafın
dan karşılanmıştır. 

Roma, 19 (A.A.) - Floransa'da dıt 
bakanlık müsteşan Suviç ile Avusturya 
dış bakanı Valdeneg arasında •·apdan 

mülakat hakkında çıkarılan tebligde de
niliyor ki: 

''iki devlet adanu samimi ve dostç• 

Krş oıımpıy a uarında 
Garmışlen 3.5 müyon 

melaup gönderildi 
Berlin, 19 (A.A.) - Garm.iş Par· 

tenkirhendeki olimpiyat oyunları ai
man posta ve telefon ve telgraf ida
resini çetin bir vazife karşmnda bı· 
rakmıfbr. Lüzumu olan tertibatın ya· 
pılmaaı için bir aene çahıdnuttı. 6 f'L 

battan 16 ıubata kadar, memurlar 
vasıtasiyle temin edilen 26 bin oto· 
matik makinalı telefon görüşmesi, 14 
bin telgraf, 400 fotoğraf nakli (foto· 
telefon), 3.500.000 mektup, kart gİ· 
bi giden posta evrakı ve 1.800.000 ge

len posta evrakı kaydedilmiıtir. 

ler'in, hususi talimat vermek üze
re, bütün elçilerini sıra ile Bet"!ine 
çağırdığı malumdur. 

Roma siyasi müşabidleri, İtal
yan - alman görüşmelerini doğu 

Afrika harbmın A vrupada vücude 
getirdiği vaziyetten Almanyanm 
faydalanması için en uygun şekili 
bulınağa ve ltalyamn, yeni alman 
sisteminden mümkün olduğu ka
dar istifade etmesini temine matuf 
olduğu söylemektedirler. 

V aldeııegle • • • • • • 
gor~tu 

görüı teatisi sırasında umumi vaziyeti 
ve hele, l talya ve Avusturya ile öteki 
Tuna devletleri arasındaki münasebetlerı 
gözden geçinnitlerdir. 

Bu münasebetle, iki memleketin go 
ı·üş ve menfaat birliklerini müşahaclc ey
lemittir ve siyasetlerine Romada 1934 
marbnda imzalanan l tal ya - A vustur) ·' -
Macaristan anlaşmalarının ruh ve metnı 
dahilinde devam busuııundaki a:ı:inılerim 
teyid etmişlerdir. 

Görüşme dört saat sürmüştür. 

Paraguaydaki ihtilal 
Assomsiyon, 19 ( A..A.) - İhti

lal liderinin isteği üzerine, Buenos 
Aires'e kaçmış olup ihtilale şef seçi
len Albay Franko tayyare ile Assom 
siyona hareket etmiştir. Ayaklanan -
lardan bir subayın öldüğü, bir subay
la alh neferin yaralandığı resmen bil
diriliyor. Maddi hasar nisbeten azdır. 
Üç kişilik bir heyet hükürneti ele al
mıştır. Eski Başkumandan General 
Sstagarriba tevkif edilmiştir. Cumur 
Başkanından sonra muavini de çe
kilmiştir. ihtilal liderlerinden biri 
umumi seçimlerin üç gün sonra ya
pdacağmı söylemiştir. 

l 1ürk· - llolanda ceıniyetiniıı •• • 
suvaresı 

Amıs erdam' daki su va rede Türk devrinlinin 
büyük eserleri hayranlıkla anıldı. 

Amsterdam, (Hususi) - Dün 
Türk - Holanda cemiyetinin iki mil· 
let arasındaki bağları ınklaştırmak 

gayesiyle verdiği suare çok muvat. 
fakiyetli oldu. 

Türkiycnin Holanda iıgüderi ile 
refikası Bayan Aşkın da suvarede bu· 

lunuyorlaruı. 

Cemıye• azalarından maada hep-;. 
de türk dostu ve genç cwnuriyetin 

yaptığı iılerin hayranı ve takdir ecfi. 
cisi olan yüz kadar davetli türk •e 
Felemenk bayraklarile aüslenmiı Ye 

çiçeklerle donanmış şölen ısalonunda 
toplandılar. 

Cemiyet reisi, eski lzmir konsolo

su Stijn . Parve evvela, cemiyetin bu 
toplanharnda bulunan Akım ile refi· 

kasını ı;clamladı ve sonra sözü Dr. v~n 

Hoetz'e verdi. 

Van Hoetz Türkiyenin geçırmış 

olduğu zorlu ve karanlık aatlerden. 
kJrtulu~ savaşında türk milletinin kil· 
oınh eı·~eklı gösternııt ~ıauklan m· 

~ <'ID - dŞırı gayret ve kabr .. manbklar· 

aan, zaterden, milli birl ı,,: "· kurulu

~undan, büyük yapıcının ıutiın tuı·k

lerin babası Ka.mal Atatürk.ün başrdı~ı 
dabiyane işten çok içtem ve sıcalı bır 

dille bahsetti. 

Konferans sürekli ailnslarb bıttı 

ve ıuvare tath konuşmalar ve danslar 

ı cinde s:>na erdi. 

Atağıdaki resim, Türkiye İ.f aü
deri B. Aktmla eşini Ye toplantıdu 

1>ulunanları göstermektedir. 
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Kwı b 0 r gezinin notl(lrı: 2 

AKSARAY ~ y ~ban-cı g~zetelerde okuduklarımız r 
lçinden su akan seyrek kasaba

ıanmı,.'-.an biri olan Aksaray, da
ha uzaktan, yolcunun gözlerine 
siluetini bir ağaç bolluğu içinde 
çiziyor. Suyw1 sevdiği ve suyu se
ven en güzel agaçlardan biri olan 
kavak, insan emeğine ihtiyaç gös
tennedcn, bu bereketli topraklar
da binlercesi birden yetişiyor. Ka
vağı, biraz daha yükselebilmek 
için eninden feda karlık ederek 
incelmenin son haddine kadar in
celen ve Aııkara'da hasretini çek
tiğimiz bu ağacı çok severim. Fa
kat o bile, kışın bütün şiddetiyle 
hüküm sürdüğü bu mevsimde, çıp
lak hüznü içinde boynu bükülü 
duruyor. 

Bol su, Aksaray'a bu gü?.el a
ğaçlardan ve bu bereketli toprak
lardan başka, ve onlar kadar e
hemiyetli bir şey daha hediye 
ediyor: Elektrik. 

Henüz tabi olduğu vilayet mer
kezi Niğde elektriğe kavuşacağı 
günü özlerken, Aksaray, su kuv
vetinden istihsal ettiği bol ve giir 
ı§lktan on yıldanberi faydalanı

yor. 
liu, Aksaraylıların göğüsleri 

övünçle kabararak, ve bir üstün
fük vesikası gibi, daima ileri sür
dükleri bir keyfiyettir. Biraz da 
haklan olduğunu saklamıyalım. 
Çünkü, elektrik, devrimizde, her 
insan topluluğu için, bir medeni
yet vasıtası \ e delilı haline gir
miştir. 

Doı:tu;;: bin nufuslu Aksaray'ın 

vaktiyle bir vilayete merkezlik 
etmiş olduğunu gösteren alamet
ler çoktur. Elektrik bunlardan bi
Fİ olduğu gibi. hükümet ve vali 
konakları, Halkevi ve orta okul 
gibi güzel yapılar da bu geçmiş 
ikbal devrine şahidlik eder gibi 
yükselmektedirler. Gerçi, Aksa
raylıların da, diinden tek özliyc
rek andıkları şey, kasabalarının 

vilayet merkezliği ettiği günler
dir. Zengin Ak.saray, topladığı 
hol gelirlerin, nisbetcn daha fakir 
kazaları olan bir vilayette payla
şılmasını biraz garibsiyor. Fakat 
neyleyelim ki. hiç bir idari böJü
niisün herkesi memnun etme~ine 
imkan yoktur. Hususiyle Aksaray 
henüz demiryoluna da sahih bn
lunmıyor. 

Aksaray'ın en mühim servet 
k:ı.f ıı .. q;ı hugdaydır. Buğday mah
sulü itibariyle en zengin kazala
nmrzdan biri ol<In Aksaray, kendi 
mahsulünü kendi bağnnda kurdu
ğu büyük fabrikada un haline ge
tirerek, yalmz daha çorak bölge
lere satmakla kalmıyor, hatta baş
ka buğday istihsalcisi olan yerle
re kadar sevkederck, kendi pazar
larında onlarla rekabet edebili
yor. Ziraat Bankasilc Sümer Ban
kın da iştiraki olan bu fabrika, ü
vüttü~ d unu, eksiltmelere iştirak 

uretiyle, Kayacri'dc bile 5atma
ya muvaffak olmuş, hatta, daha 

Tefrika: No. 17 

garibi Sıvas'ta bile euiltmelere 
iştirak etmek cesaretini göster
miştir. Elektrik ve un fabrika.siy
le beraber, Aksaray'da ilerlemiş 
olan diğer bir endüstri şubesi de 
yağcılıktır. Modern makinalar va
sıtasiylc, kazanın yağlı kalın sü
dünden istihsal edilen yağ, içine 
hile kanşttnlmadığı zamanlar, 
her tarafta çok bcnilmektedir. Bir 
zamanlar, bu hile usulünün fazla 
yayılması dolayısiyle çok gözden 
düşmüş olan Aksaray yağları, 

vaktinde alınmış olan tedbirler 
sayesinde, imdi gene, Ankara ve 
İstanbul gibi büyük şehirlerde es
ki §Öhretini kazanmaya ve diğer 
kazalarla rekabete muvaffak ol
muştur. 

Aksaray da Niğde gibi taze ve 
canlı nufusa çok ihtiyaç gö~teren 
yerlerimizden biridir. Zengin ta
bii kaynaklara malik olan ve işle
mesi kolay yumu ak bir ta ı yanı· 
başında bulan Aksaray'm bugün
kü bayındırlığı bir devrim çocu
ğunu doyuracak genişlikte değil 
dir. Bu güzel topraklar, biraz e
mek, biraz gayret ve heyecanlı 
ruhlar beklemektedir. Kasabanın 
orta okulunda yepyeni bir zihni 
yet ve taze bir inanla yetişen ye
ni neslin, Aksaray'ın yarınki ha 
ymdrrlığı icin gereken unsurları 

vereceği muhakkaktır. Fakat gö
nül, memleketin her köşesinde, 

kalkınma temposunu biraz daha 
hızlı görmek istiyor. 

Ya§ar NAB} 

Köstence yolu ve 
ihracatımız 

23 ilkteırinden 22 birinci kanu
nuna kadar lstanbuldan Köııtence yo
lu ile orta Avrupa ve Lehistana, 245 
bin kilo mal gönderilmiştir. Bu ihra 

catın yüzde 39 u yumurta (95 bın ki. 
fo), yüzde JO u fmdık ('i 3) bin kıl o J , 

yüzde 20 gj ceviz ~50 bin kilo) dur. 
Geri kafan yuzde 11 tütün, elma, kes
tane ve halıdır. Bu yolun gerek sürat 
ve gerek ucuzluk bakımından temin 
ettiği büyük faydalar sayesinde, bil
hassa p.rk demiryolla.ı ile yapılan di
ğer nakli7atı da lua bir zamanda a

luağı muhakkak görülmektedir. 

Aimanyadaki türk ticaret 
odası 

Almanyada türk ticaret odası umu
mi heyeti 28 tubatta Berlinde topla· 
nacağını ve bu toplantıda bakanlık •· 
dına bir murhabasm balunmasrnı, E
konomi bakanhğmdan rica etmi,tir. 
Almanya ile olna ticaretimizde faal 
t»ir rol oynayan, Berlia riirk ticaret 
oda .. , l>u nsile ile kongreden ....... 
Ber)indeki tiirk nt alakadar alman 
reani makamları, oda azaları 'H clost
lan için bir SÜYare Yerecektir. Eko
nomi bakanlığım. Almanyad. bulanan 
zatlardan birisi temsil edecektir. 

- ·------ - -- --- - ··- - ·:.... 

Devletler arasında sömiir~e kav2"ası 
~- <-

Sönıürge nıeselesi dün,ya sulhu için gitgide bir 
tehlike hcılini alıyor ! 

'i\'ujusu ık. tuprakforı ı·erim ~i= buzı lmı:ı·eıli A.vnıpa tıe .A~yu devletlerinin öıedenberi ek,mo
miJ.· inkiştJ/forı için iimürgeler iıcıedikleri, üıe yandan tla meı·r.ud sömürgeleri aralarında pay
lı~ıqnı~ olan diğer ılerletlcrin bu nevitlen istekleri pek ıoğuk lwr~ıladıklan mal.iinulur. Aşağıd" 
sömiirpe istiy11n ve sömiirge lw rumak istiyen m11lıteli/ der.letleı· in ımzeuderinden alrnmı~ yn:ı ·· 
im·. me. ele11i11 t'fllıim/iviııi gii. te rme·ye kafidir: 

lıul)'ll .<ıiimiirue i . ıiyor: 

Roma'da çıkan la Tribüna gaz.e· 
lesinden: 

Zecrı tedbirci kor hiddetı ıç.ıne ka
panmış olan İşçi muhalifler, impara
torluk sıyasası için bugun bir tehdid 
teıkil etmemesine ra~ıen, Aı.·am Ka
m;u-a11nda Loyd Corc'un nutku ve 

Lansbury'nin sözleri muhafazakar 
ekseriyeti telaıa düşürdu. 

Bununla beraber, daha bir sene 
Öncesine kadar, İngiliz hükümetinin 
akidleriyle te:ıad halinde olmıyan bu 
inatlı iınparatorluk aıyasa$J bu1:ün 
tehlikeli bir su.rette bu akidlerle ff

zad teıkil ediyor. 
ln~iliz hükümetı, bugun, ltalya 

tarafından yapılacak her türlü ani~ 
ma teklifini inadla reddederken ve 
Cenene paktınm formülü Üzerinde 
oynıyarak ve Milletler Cemiyeti ta 
rafmdan daima reddedilmit olan bir 
ucri tedbirci politika takib edereJı:, 

ltalyaya kartı va.:ıiyetiru birdenbirP. 
değiıtirdi, ltalya'nm ı.ervetlerin ye· 
niden böliınmesi hakkındaki İtalyan 

muhtırumın itibare almma11111 atkm 
bir inhisarcılıkla imkansızlaıtırdı. 

Hiç kimseye, hatta 1920 de mÜ§le· 
rek zaferın yemiıleriyle Lenginff!!mJ§ 
olanlara bile dokunmadan tek baıma 
giriıtiği ç.ok guç bir tqebbüste rahat 
bırakılmasından ba§ka bir teY iate. 
memit olan ltalya'nın yoluna çekil
miye kalkı~ıldı; koca imparatorluğun 
aşkın müdafaasının uynadırdığı re 
akaiyon, dehşetli İngiliz mesuliyetı 

altında, sadece lat}yanın şarki Afri. 
ka mefflesini kati olarak halletmesi
ne engel olmak için Avrupayı umumı 
bir kavganın eşiğine götüren politika 
ile açıkça ve ~iddetle muhalefet b.ıt 

!indedir. 

imdi, ıngiliz politika.aı eskıdeo te 
za.dlarını orttügü kanaatinde idiyee, 
$İmdi artık buna imki.o yoktur. Ve 

keadi heu.blarıodan, MıUetler Cemı
yeti tarafuıdaD müdafaa "dilecek bir 
prensip meydana ko)'mak tetebbüsu 
da.ha fazla devam edeme~. Bu demek 
tir ki değiımek, ltalya. karşısında in
gıliz İmparatorluğu menfaatlerinı 

ba,ka türlü düşünmek lazımdır. 

tlrmmyu d": 
Doyçe Algemayne Çaytung yazı. 

yor: 

Almanya için ham maddeler nıe
~elesl, veya daha aarih olmak için, 
5Öı•.Ürge meselesi, her şeyden önce 
tarifi imkansız bir hak meselesidir: 

fa • .at aynı zamanda milletlerarası bir 
hak ve ahlak meaeleaidir. Bilindiğı 

gibi, İngiltere de dahil olduğu halde 
bütün milletler tarafından tanılmış 

olan Kongo anlatması herhangi bir 
Avrupa kavgaaının Afrikaya yayıl 

masuıı menediyordu. Ve açıkça ispat 
~dilmı;.tir iri, bu anlapnaya uycunsuz 
ofarak, Avrupa harbmı Afrika top
rağına nalıletmif olaıı teca-riizlerin 
~f'pı.İ itilaf devletleri tarafmclan 1• 
pılmqtır. Demek olUJOI' ki, itilaf dn· 
letleri tarafından milletleraruı bir 
a11latma1a uygwuuz olarak 1apılmq 
bir teca-riiz yüzündendir ki Almaay• 
•s•i IÖmiirgelerini ka7bebaİftir. 

Ham maddelerin yeaidea pa:rlatıl
mu• ıue.,. leai üzerinde verimli bir 
münakaşaya siripaek clüıüniilme.._ 
öac:.. bu hukuki me.ele, he.r .noktadan 
aÇJklan ... aJıdrr. 

Nuyunal - Soayaliat Almanya tltu 
mesele)• batka türlü mütalea ebey

di kendi ıeref telakkiaini inkir et. 
mit olurdu. Son neticeleri itibariyle, 
beyaz ırltola kara ırk araımda çok 
cıddi bu· .ehlikeye varabilecek olan 
bazı yenı hadiselere hiç ittirak et
memi~ttr. Afrikanın istikbali huau
:.unda e~birliği ;,: apılırken 65 milyon 
.ıufuslu bir Avrupa devletinin nüfu7 
çe manevı yardımının bir kenara bı· 
rakılıp brrakrlamıyacağr sorulmak lii 
zıındır. 

Eski $Ömürgelerinin kendisine iade 
edilme1a. Almanya için bir ıuef me· 
aelesıdin A frikadaki faaliyetinin an
anesıne aevam etme•İ onun için bir 
teref mueleaidir: Ve Afri~a derken, 
Almanyanın eski sömürgelerinj kas
ıediyo. UL. 

fuıwn i.oıtt•l.-ll•ri: 

B. Hirota twof&lklan verilmif o
lG11 bir nutuktan parça: 

Bi.ı.im aibl. fa.:ı.la nufuaa aa.bib ol
duiu halde tabii servetleri fakir o. 
lan modern bir memleket. kendUine 
bir ham madde kaynajı Ye a)'IU :&a· 

mAllcla mamul maddelerini aünbile 
c.eii bir pazar bulmaaı 1&.umcllr. Bu 
mutl .. k bir ekonomik ibtiyaçbr ve an

cak bu J&rll aerçeldeıtirmek aure
tiyledir ki milletlerarası sıyaaal denk 
lik muhafua edilebiiec:ektir. 

.. . Bir batka memleketin görütü 
hakiki kıymetiyle aalatdmak ve tak
dir ediJmek için, o memleketin kül· 
türü Te medeniyeti iyice anla•ılmalr 
gerektir. 

Biz, son asırlar zarfında memlekP.· 

le getirdiğimiz garb ilim ve sanatla. 
rına kendi medeniyetimizi ilave ve 
ddapte etmek auretiyle kudretimizi 
ve itibarımı:ı.ı kurmağa muvaffak ol. 
duk. Şimdi, kendi aaııat ve kültürü
müzü yabancı memleketlere sok.ma
ya çalıpna.k auretiyle milletlerarasr 
anlaımaya, dünya medeniyetinin zen
ginlqmeaine ve inaaalıjm saadeti he
u.bına mlhun koru•••tm• yardım 
etmek zamanı biza.. için gelmiftir, 
aaıuyoruın. 

Belçilıanın hiddeti: 

Bralr•W. ~ N•yow Bcıj ,a. 
ut.....,.,.: 

8. Loyd Corc merlaamedidir. Es· 
kiden Kayzer'i bir aeçim .tirejiae as
mak anuaiyle yaaaa bu diplom•t 
timdi Alm-:ranın ııömürıresiz kalmış 
olmaaını dü9ünerek acmryor. 

Ve diyor ki: 

- Almanya'ya sömürceleri iade 
edilmedikçe dünya sulh yüzü aörmi
yecektir. 

Bu bir &ÖrüftÜr. Biz kendi hesabı· 
mıaa, Almanyaya aöntürgelerini iade 
etmenin dünya awh\lDU temine hiç de 
kifi gelmiyeceiine kaniiz. Almanya, 
aömürgelerindeo sonra, baıka teY ve 
sonra da daha bal1ka ıeyler istiyecek· 
tir. Ve 1914 de aahib olduklarının 

hepsini tekrar eline geçirdiği zaman, 
dünya sulhu, yirmi sene öncekinden 
neden daha emniyete girmit bulun. 
sun? Almanyayı, ordularını Belçika 
üzerine u.ldıiı zaman istediği tefle
ri tekrar İstemekten kim menedecek
tir. 

8. Loyd Corc bu fi.kirde dejiJdir. 
Öyle olsun. Almanyaya sömürgeler 
vermek mi İ•tİyor? Herkes ıunu sôy
liyecektir: fngiliz imparatorluğunun 
harb ertesinde kendine aldığı yerle
ri tekrar geri vermesini teklif etmelc 
için ... bekliyor? 

Fakat bu nokta B. Loyd Corc"un 

hatırmdan bile geçmiyor. Almanya

ya aömürselerini ıade etmek değil, 

- .cimirgeJer baiıtlarnak istiyor. 
Farkı aabyonuauz. 

SömürreJerinden bir kranunı ayı

rarak Almanyaya hediye etmelerinı 
Belçika'ya, Hollanda'ya, Portekiz'~ 

taniye ediyor. 

Bu, bazı İngiliz kafalarında batla

mıı olan çok tehlikeli bir zihniyet in

kiıafınm delili · 'ir. Bizi soymak isti. 
yen tekliflerini ortaya atmakla Bay 

Ya.Mm: Norb•rt uon BISCHOFF 
Türltçeye çeuiren: Burluıın BELGE 

belgesidır ki, göçebenin haşin bir tabiate 
karşı olan ezeli mücadelesinin şartları değış
ıncmiştir. Bu mücadelede bu bilgiler, yıik
sei< ve şaşırtıcı bir kemal mertebesine yük
selmiştir. Fakat bunlar, soyun ve soy içinde 
ferdin yaşamasına aid ve ameli bir değen 
olan bilgilerdir. Ruha ve tradisyona kök sal
mış bir tarafları yoktur. itekim, varlık sa
vaşının şartları değiştirni, bunlar da lfümm
suz şeyler gibi terkedilir. 

tcdir. Nitekim Avrupa, Rusya yahut Ame
rika tekniği bu cadın maksada daha uygun 
bir şekilde yaparak ona verseler, Mongolis
tandaki göçebe satın alarak bunu kullan
makta asla tcreddüd etmiyeccktir. 

Avrupalı, böyle bir çadırın göçebenin 
gözünde ehemiyetti olmasını. onun "ruhuna 
yakın olmasında" aramıştır. Halbuki, bu, 
çadırın ''maksada uygun olmasından" iba
rettir. Bunun içindir ki. Avrupalı, kültürde 
iptidai olan milletlerin Avrupa kül türüne 
birden dört elle ve bir cocuk hevecanı ile 
sarılmalarını hayretle k~rşılamıştır. Göce
be zihniyetinin mekanizması ve Asyanın bu
günkü inkişafı ile alakadar olan bu bahse 
ilerde bir kere daha avdet edeceğiz. 

vardır. Avrupalıların Türklen hareketsiz bır 
millet sanmaları kadar yanlış bir şey yoktur. 
Bu da, seyahat esnasında şuradan buradan 
toplanmış romantik intibalar fasilesinden 
bir kanaattir. Türklerın sükuneti bir dinlen
medir bir betaet değildir, bir tevekküldür. ;>ir 
miskinlik ve tembellik değildir. Onların bu 
halinde. muvakkatlik vardrr, bağlanma kor
kusu vardrr. 

- -
Gayesi devamlılık olan bir S06yal bünye 

yoktur. Sosyal bunyedc bir "asalet" katı 
ye>ktur. hiç bir tarafa baglılığı olmıyan bır 
soy, değişen şeflerin emrinde bir takım şart
lar dolayısiyle birleştikten sonra, günün bi
rinde başka mahiyette şartlar karşısında 
dağılıp gider. Hakim kaide, kudretli tabiat 
ve bunun şartlan karşısında. azami intibak 
kabiliyeti göstermektedir. 

Soy hayan önde gelir. Aile hayatı, arka 
da kalmağa mecburdur. Tek kadınlı aileler
de devamlılık ve tradisyonun bekçisi olan 
kadın, göçebenin çadmnd~ daha birçok or
taklariyle birlikte, cinsiyet yahut istih
sal işlerine kosulan bir hayvandır. 

Göce' e, elbette ki, binlerce yılın tecrü
besiyle b:rikmiş bir takım hayat bilgilerine 

•,; t ır. Fakat bunlar, dcıTıa ziyade şunun 

Eğer fransız mobilyacıları, coktanberı 
ölmüş olan Louis XV üslubundan kendile
rini bir türlü kurtaramadılarsa, bunun sebe
bini tradisyonda aramak lazımdır. Gerçi bu 
hayata karşı ve hayat için tehlikeli bir tra
disyon idi fakat ne de olsa. değer biçmesini 
seven ve her şeye kendi renk ve edasını ver
mesini istiyen bir tradisyon idi. Fransız mo
bilyacıları bu tradisyondan ancak uzun bir 
mücadeleden sonra kurtulabilmişlerdir. 

Eğer Mongolistandaki göçebe, bugün 
dahi çadırını Cengiz Han zamanındaki gibi 
yapıyorsa, bu, Mongol çadırının, on üçüncü 
yüzyıldanberi maksada daha uygun bir şe
kiJde yapılamamış olmasından ileri gelmek-

Türklerin yasayı.şında göçebeliği hatır
latır haller, bugün dahi vardır (1 ). Hem ca
dırlarını kah şurada ve kah burada kurarak 
otlaklar tükenince kendilerine yeniden yeni 
otlaklar arıyan Yürüklerde değil. Anadolu 
köylüsünde ve Anadolu kasabalısmcla da 

( I) BischolPun bu bahistf' ileri sürclüğü iddi. 
alara, ilerde toplu olarak cevap verilecektir. 

B. B. 

Dünyadaki hayat, Türklere göre, geçici
dir. "Beka" ya, Kuran'da da tesbit edildiğ i 
üzere, (ki Kuran'ın temelinde göçebeliğin 
yattığı asla unutulmamalıdır) ancak ölüm
den sonra kavuşulacaktır. Nitekim aynı 
coğrafi ve tarihi civardan gelme hıristiyan 
kitablannda da, keyfiyet böyle tarif edil
mektedir. Fakat, bu gibi akideler. hıristiyan
hğı almazdan evci mukim olmağa alışmış 
olan batı'yı, su geçici diinyacla da iyiden iyi
ye yerleşmek arzusundan alıkoyamamıştır. 
Fakat göcebelik hayatından henüz o kadar 
uzaklaşmamıs olan Tiirklerin hafrzasında 
Kuran·ın bu ·göcebecilik tesirleri kuvvetli 
müeyyideler bı.ılmuştur. 

(Sonu var) 
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Bulgaristaıı Balkan Yeni kabine)· B. 
\ 

antantına oiriyormu? Azana liuı·acak " . 
(Btıft 1. inci saylada) 

dağı aoruşturulmaktadır. Buradaki 
hiıler önümüzdeki Balkan antantı 
konf ~rımsrnda Bulgaristan'm bu an. 
lanta girmesinin gözden geçirileceği 
merkezindedir. Öte taraftan Dr. 
Tevfik Rüflii Ara.s'm Utro gazetesi· 
ne olan beyanah da bu duygulan 
kuvvetlendirmektedir. 

Belgrad, 19 {A.A.) - Bulgar 
kıralı Boris Naib Prens Pol ile uzun 
bir görü!lmeden sonra hususi trenle 
Sofya'ya harel·et etmiştir. iki devlet 
reisinin bu fırsatla memleketlerini 
alakabndıran bütün . meseleleri gö
rüstüklerine şüphe yoktur. 

Belgrad, 19 (A.A.) - Havas 
cı jansımn öğrendiğine göre, B~a~ 
Kıralı Bori! Yu~oı.lavya Kıral Naıbı 
Prens Pol ve Yugoslavya Bqbakanı 
B. Milan Stoyadinoviç, Bulgarista -
nm Balkan antantına muhtemel gir
mesi meselesinı görüan6'}erdir. 

Loyd Corc bize bir hizmette bulunu· 

yor Bir imdad çanı hizmeti. 

I< raııxu nın İlirfUları: 
P"'i•'te fılta.n La D•pq Koloniyal 

s o..z.ete.sinden: 
Kendilerine ••proleter" diyen mil· 

!etlerin aömüree iatemelori ihtimaJiy. 
le met1ul olan in&iliz kamoyu, iatek
leri önliyer-:k müzakerelere kendisi 
yol açmayı mahir bir manevra addet· 
mektedir. Bu neviden bir aıyaaamn 
neticeleri ne olduğu malumdur. Me
sela. deniz ailahları meselesinde, ka 
ti bir tehlikeyi önHyecek denen al· 
man - İngiliz anJapnau, ancak bu 
tehlikeyi daha kuvvetlendirmittir. 

Sömürgeler bwUSUDda imtiyazlar
da buJunmak da daha az tehlikeli ol· 
mıyacaktu-. Gerçi - hiç olmazaa ıim
dilik . ancak ham maddelerin payla
tılmaaı üzerinde konutuluyor, fakal 
yeni bir paylaımadan kazançb çıka
cak oluılarm her ıeyde.a önce yeni 
kaynaklarını inhisar altına almak ve 
başkalarına kapamak kaygıama dü
Jecekleri muhkkakt:Jr. Huıuaiyle İs· 

tekleri bir itibar meseleai olarak ile· 
ri sürüldüğü için bu ihtimal daha ku" · 
Tel kazanmaktadır. 

Sömürge imparatorluğumuzwı ku. 
ruluşu, asırlar zarfında, bize büyük 
fedakirlddara malolmuştur. Va.zife· 
!erini ifa ederken birçok adamlar öl
müşlerdir. Onlar bize miras olarak 
kazandıktan yerlerle beraber onları 
gelecek nesillere tealim et.tek vazife
aani de vermitlrdir. Franaa'nrn mede· 
llİyetini götürdüğü yerlilere gelince. 
onlar bizden kendilerini terketmeıni
:U İstemek !:takkma malilr::t.iTlet". 

ln~ilteı f•dnı bfr ses: 
Londro."do. çıkan rnu.hafa~aka,. 

Morning Post gıuetesinden: 
... B. Loyd Corc Almanya ve İtal

ya 'ya Belçika, Hollanda ve Portekiz 
sömürgelerinin hediye edilmesini mi 
teklif ediyor, yoksa ad~ı anmaya ce
ıaret edl'!mediği hı. clrn hiı- imparator 

( Baft 1. inci •a)'laJa) 

de ba.linmiyen iki nokta vardrr: Sol <aıah, 
hükümetin kendisine verilmeıinj iıte

mektedir, Gil Robele1 İk sağa meyy&I bia 
merkez kabineaine yardıma karar vermi 

bul'Unrnaktadır. 

Madrid, 19 (A.A.) - Curnur niıi 
lcabi.aeyi te§kile ao1 cenah cvnmriyetple
ri ba§kam eaki ba'bakan Aıana'yı lD'!· 

mor etmİJtİr. 

.Se'-·inılerin neıict!ıi 

Madrid, 19 (A.A.) - Seçim neti· 
ce&i daha resmen bildirilmemİ§ ite de 
parlamentoda partilerin JU •aziyeti 
alacakları kuvvetle samlnı.akhııdır: 

Sağ cenah: 144 

Merkez: 25 

Sol cenah: 233 
Bazı vilayetlerde ae~im tekrar •· 

diJecektir. 

.41Jkeri ayaklanma oldu.ju 
yalanlanıyor 

Madrid, 19 (A.A.) - Hana ajaıı.
•• muhabirinden: 

lıpanyada askeri bir ayaklamna 
olduiu hakkında ortaJ'• çıkarılan !•· 
yialar, bu ıbah, saat 4.25 de, emni7et 
direktörlüğü tarafmdan kati aurette 

te'kzib edilmittir. 

Ote taraftan, F abra ajanu, K-.:aat
roa Vientos'da yapddıjı ıöyleaen aa
keri hareket hakkmda çıkardığı teb. 
liide, bu gece dolqan §ayİalann, 
baılana-ıçta ıaruldıiı kadar -.ahim bir 
mahiyet röııtermediiini bildirmek
tedir. 

,.,aragos1'ada karışıklıklar 
Saragoua, 19 (A.A.) - Burada u

mumi grev ilan edilmittir. J,çiler Iİ· 
yaai mahkiimlarm affı lehinde bir 
nümayiı hazırladıklarmdan polis bu-

na engel olmak İstemİ§ ve ilı:i tllraf a
rumda ateı teati olunmU§tur. hôai 
lu.dm olmak üzere alb yarah vardır. 
DükkinJar kapamııuf ve aeyri .efer 

hemen hemen durmuJtur. Poliı bir 
çok tevkifler yapm11tıT. 

Ankara radyosu 
19.30 
19.50 
20.30 
20.40 

Hukuk ilmi yayımı 
Kanıık musiki 
Ajans haberleri 
Ankarapalas orkestra11 

luiu mu taksim etmek istiyor? Bu 
neviden konll.fDlalara &iriıtiğimiz tak
dirde, bunun Avrupanm ba:n tarafla. 
nnda kükriyen ulanları ingili:ıı. im
paratorluğunun parçalariyle beale 
mek demek olacağı pek yakında g'Ö

rülecektir. 

Devlet adamlarımız, İngiliz impa
ratorluğunu böyle bir akıbete sürük
lerlerae alçak diye anılacaklardır. Bu, 
millet namına muhafaza ettikleri kut
sal bir mirastır, ve vazifeleri onu tak
:ıim etmek değil, onu korumaktır . 

U LUS 

YA J •• J ABES HARB 
' 

Royter muhabiri, bir İtalyan tayyaresinin 
düşü§ünü anlatıyor: 

. . . Tayyare bir kurşun külçesi 
gibi indi, yerde eziJdi. 
(Başı J. inci .ıı)'faJa) 

yere düştüğunü gördüm. Havada 
parçalandığım tahmin eylediğim 
tayyare bir kurşun külçesi gibi indi 
ve peti sıra kara bir duman yığını 
bırakarak yerde eziliverdi.,, 

Ben, ölen 6 genç uçman• düsı.i-
nerek: 

Feci diye ıoöyledim. 
Muhatabım: 
"- Bilakis, ç.ok güzel, cevabı

nı verdi. Düsününüz ki bu uçak, 
bir çeyrek s~t evvel bizim sakin 
köylerimizi bombardıman etmiş, 
çoluğumuzun, çocuğumuzun kanı
na girmişti. Bu hadise, tann tara
f mdan bir cezadu.,, 

6 uçmanın ölüleri, bir tepenin 
yamacında, dağınık olarak bulun
mu,tur. 

Rtu .Jlulıtseııa koy• bir auıen is
tifade ederek MJVOfh. 

Makalle, 19 (A.A.J - Stehıni ajlın. 
aınclan: 

Raa Muhagetta &Nnetleri UJ'I bir aiı 
:rüzünclen kolaybkla çekilebilmitlerdir. 
Haber alındıjına &Öre, itaJyan han lilo· 
lraı taın döıınaru ko•alamai• bazırlan
dıldan aıracla, ~ddetli yağmaya bqbyan 
Jaimurla dolu, ve Amlla Ara.-U'ı Up· 
byaıı kalın aia babaka•• yü:ıiinden seri 
dönmek zorunda kalmqlardır. Bu va. 
ziyetten fayda ıöı-en Raa Mulqetta lriİ· 
tün kuvvetlerini kaçırabilmittir• 

Amba Aradam'daki mağaralarda e-

ıir edilen habe~ askerleri araınıda. po· 
lonya'lı olduklarını aöyliyen bir hekimle 
bir de gazeteci vardır. Bunlar lta1Ja1ya 
gönderileceklerdir. 

Hube~le,. cenupta ilerliyorlar 
Aclisababa, 19 (A.A.) - Alman aj n · 

sı bildiriyor: 

Reımi mahfiHer, MakaHe muhar :;ı 

hakkındaki italyan tebliginin fevkalade 
mübalağaJı olduğunu bildirıyorlar. B ı ı 

muharebeye Ras Mulogetta ordu~undan 
yaJnız bir bç bin kişi girmittir. e §ı. 
rnal, nıe de cenub ce.phesinde AvrupaJı 
aubaylarm mubarcbeye ittiralc etmedik· 
leri ve buıılanaa yalnız ıiiel bazrrlama 
merkezlerinde talim İ§İyle uğra!lıkları 

turih edilmektedir. Bunlardan bazıları 
babq aenerallerinin yaı:ımdaı danı!ID&n 
olarak bulunmaktadırlar. H.bq topçaıu 
tla ma~e sİl'llBllİftİr. Elde · bir 
Dç top phu iatihl&imW. llonuhnu, 
lııulun....ırtadır. 

1'anklıua tuMık kuruluyor 
Mek•llenin tark n fU'k c.ubwacla 

muharebe ~ bqiamıım. Bu bölp 
deki itaJyan lutalan azwı yürüyüıJerden 
ve devamlı yaimurlardııtit fnlııalitM J'fW

ıun bir haldedir. Şimal ceplıuiDde, tank 
tuakları kurubrıuma teJav a..ı.nmıt
tır. 

Cenu cephealııde babefle Guııale 
Dcwia boJ"Un.ca hücimluııu Dolo'r• lm
tlar ilerletmekte n italymı lotaa.ı1 •n 
zorluklar ilulu etmeld:~er-

Cephelerdek · umumi vaziyet , 
Londra, 19 (A.A.) - Royter ajan

amın huami muhabirinden: 

"Her ne kaaar habe§ler Makaile 
civarında yalnız; küçük çarpıımalar 

olduğunu bildirmekte iaeler de, Raı 
Mulugetta ordusunun kanii bir boz
guDa uğradığı ve italyanJar taarroz
larma hemen devam ettikleri takdir· 
de, aü bakanmm Antaloda zorlukla 
tutunabileceği ~üphe götürmez .,ir ha· 
kikattir. 

Ceııupw luı.h4!§Lerin bir w/eri 
C.aup cepb.eaind:e, laa.bql•, 500 

kifiden mürekkep bir müfrezeleriain 
Dorana vilayeti içi.c&e Daaa aehri 
yakırundaki Lebem dajlllJD etejini it
gal etmekte oları. bir müfrueyi kov
du&unu iddia ediyorlar. Bu muaare
bede 30 İtalyan n 20 babet ölıaüttür. 

l tulyunlar lu.ıbef ölülerini 
yakıyorlar 

Röyter ajenaınm. i.talyan fimal or· 
duları nezdlacleki •lllaabiri telgnfla 
bildiriyor: 

"ltalyaalaJ' bir lan.han yeni .... v. 
zilerini falaiyetle sağlaml~bnnaktat 
öte taraftan da. bütiin Enderta muha
rebe sahnesinde JUQya buraya ela-

1 

ğılmı, olan habe, ölülerini yakmakta
dırlar. 

" lmparalor -yolu'' denilen 1cıl 'bo
yunca Buia vadisini ~ezerken kilo-
metrelerce uzakta görülebilen büyük 
bir ceaet yığını gördüm. Öte taraftan 
Antalon iatikametinde yiikaelen du
man aütunlan ötede batka kümelerin 
de olduğunu &'Östermekte Ye •ia ha
be§ zayiatına delalet etmekte idi. 

Bataryaları Ambaal-.i'ye hakim 
tepede yerleımiı olan rerli topçuau· 
nun alba)'I, geçen gece 500 habefin 
kendiainia dahil olduju kltaJ'& bu· 
cum ettiklerini ve fakat kovuldukla 
nnı bana söyledi. Ve italyanlum, bi
ri ıubay olmak üzere, yalnız iki ölü 
verdiklerini ili.ve etti. Gene bu alba· 
yuı bana aöylediiine göre, İtalyanlar, 
İtalyan aakerleri için kolay bir hedef 
olabilecek bir yere bir habefliyi zin. 
cirle bajlamıılardır. Bununla bera· 
ber, ita1yaa1ara haber veren n Raı 

Mulugettanm emriyle tHkif edilerek 
İtalyanlar tarafından öldürülmek Ü· 
zere bu auretle bağlan.mı§ olan bir ha· 
betli olduğu tesbit edilen bu hedefe 
hiç bir mermi vurmamışbr. 

Habeş zayiatı ne kadm-mıı? 
Royler ajansımn Adisaöabadaki 

SAYFA 5 

İ nıi konf eı·ans1ar 
Ankara. Yüksek Ziraat Enstisütü 

tabü ilimler fakültesi dekanı profe. 
fesör R. Woltereck, geçen sene Vi -
yana ve Prag üniversitelerinde, Tür
kiye tedris usullerinin İnki§afı üze • 
rine vermiş olduğu konf eramlara de. 
vam etmek için aynı üniversite tara· 
fmdan bu senenin mart aymda da • 
vet olunmu~tur. Aynı zamanda, ay. 
nı tema ve kendi araştmnaları üze. 
rine konferanslar vermek üzere Bel
grad, Zagrep üniversitelerine ve Zü· 
rih yüksek mektebine davet edilrnit 
bulunuyor. 

Deniz kazaıarında 
kurtarrian nufus 

.Ekonomi bakanlığı, deniz nakJiya
tı umum direktörlüğünün tesbit etti
ğine göre, :aon beş yıl içinde tahlisiye 
mıntaka ve mevkilerinde, çoğu ehe
miyetsiz ve küçük mikyasta 108 kaza 
olmuş ve 947 insan kurtarıJmışlır. 

Bu tahlis işlerinde 50 can ipi, 24 ro
ket ve 34 sandal kullanılmışbr. En 
çok kaza 1931 yılında olmuştur. 

mı.ıha.biri bildiriyor: 
Habq hükümeti tarafından diın 

çıkarılan bir tebliğde, Makalle etra

fındaki mWıarebede habetlerin yal· 
nız 31 ölü 'ft 75 yaralı verdı1deri bil. 
cfırilmektedir. Ra.9 Mulugetta geçen 
çarıamba, perıembe ve cuma günlori 
İtalyan müfrezelerinin Makalle yakı
nmda habetlere hiicwn ettiklerini 
telgrafla bildirmektedir. ltalyanlar 
lriiyük kayıplar vermqlerdir. 

Keza, lla1tet hükiiıneti Uolloda diı· 
ten İtalyan t&J"T&l'eeinin içinde bulu
nup Ni kalm.1§ olan bir tek kitinin de 
7aralan ~ öldütünii bildir
mektemr. 

Dün DaU. iiaeri- 30 bomba atıl· 
llUfbr. 

lıatyunl.ar beş h.-ilometre 
iJerliyebilmij 

Habeı mahfillerinde veriJen haber
lere göre, it&lyanlal' Makallenin ce. 
nabunda 1abaız bq kilometre ilt:di

Jebilmiıler ve 150 beyaz olmak üze
re 350 ölü vermiılsrdir. Habeşler iıs. i 

ita.lyua mnkmı taJırib etmitlerdir. 
Keza bu ....ıafillerde italyan kıAnı 
kiilliai geçu hafta Makalle etrafın
daki dajlara tırmanmak iatemi§se de 
Raa Mulqetta •dııaunwı çok tiddet· 
li makavaMtiae llğracbjı ve bu.amala 
beraber bu ard.unun karıı karfl)'a mu. 
iaanMyi kabul etmediği bildirilmek
tedir. 

Bir U?hip 
Romat 19 (A.A.) - Habeı im

paratonmun IÜJ• 1Ulh tekliflerin
de buluımıut olduğuna dair dola
IU taJİldU eeWıiyetli mahfillerde 
yalanlamn•ktachr. Bu bahta hiç 
bir haber alınmadığı bildirilmek
tHİJ'. 

Muıol.ini - Drummond 
1ronu§'1nası 

Roma, 19 (A.A.) - Güvenilir 
kaynaklardan öğrenil:l=ğine göre, 
inriliz hüyük elçiıi Musolini ile 
yapbğı mülakat smtımda hava 
bombardımanlarına uğramamala
rı için habe.ıistandaki ing1liz has
tahanelerinin mevkilerini bildir
miştir. 

Tefrika: 7 feda ettiği ve o da. hatta ordu güdümünün 
tavsiyesiyle Almanyayı bırakıp gittiği la-

T O p y E K (J N H A R 9 . man. inkıt~~ıııkt~ uıus ve ordunu? ı:nu~~-
di. Halbuki, bu hadiselerin daha başka sebeb-
leri vardır. 

tilleştirme esasları ile, kendilerine verılcn 
saadet teminatının ümidiyle hiç bir şeyden 
haberleri olmadan yaşayan, fakat bu h:\,11~
riule de, devletlere üstün vlan L·· $1ere 

vemet kabılıyetlerıni söküp atan, hır ihtılal 
Y a.ı:an: General Ludendorf meydana çıktı. Bunun sonucu, askeri bozğun 

Türkçeye çeviren: Hil«met TUNA oldu. Harb kaybedi1di; esıki ordu, artık yaşa-
...,. mıyordu; alman milleti silahsızlanmış, her 

Üçüncü Napoleon tahtından vazgeçti. türlü manevi birliğini keyhetmi~, crrıl çıpclak 
Yahudi Gambetta, fransız milletinin kuv- kalmıştı. 

vetlerini meydana çıkartarak, ulusla ordu a
rasmda manevi birliği kurabilmişti. Ancak 
bu (1 ·.ı, başarılamıj'an komünist ihtilali bu 
birliği tehlikeye düşürmek tehdidinde bulu
nuncaya kadar sürdü. 

Dünya harbmda, sosyal demokrasinin, 
harbm daha ilk günlerinde, yani, daha sefer
berlik yapılrrken, sabotaj yapmak istemesine 
rağmen. ilk önceleri, Kayser, ulus ve ordu 
~ı ele vermişlerdi. Sosyalistçe ihtilalcilik, 
git gide alman ulusunda da yer kazanmağa 
haşladı. Evela, yavaş yavaş, halk arasmdan 
~arak vedek ve izinli efradla. gün gec
tikce d~h:ı kuvvetli bir tarzda cepheye gireli. 
26.i0.1918 cte vazifeme nihayet verilciiği ve 
10.11.1918 de ele müdafaa onlusu, Kayseri 

Rusyada,. harb başladıktan iki buçuk yıl 
sonra, radikal gruplar, subayların yardımıyla 
1917 yılının martında çarı devirdiler. İhtilal 
orduya da bulaştr. Bolşevikliğin halka yayıl
masıyla, ordunun dağılması, at ba~ı gitti. Car
lık ordusu yokoldu. Hic bir düsman tazyiki 
görmiyen bolsevikler, ulusun geniş cevenle
riyle müsterek bir tarafı olmıyan, yeni bir 
müdafaa ordusu kurmava muvaffak oldular. 

Fransa. Almanya ve Rusyada görülen ih
tilal te7.ahürleri. mutad ve sathi hi.ikümlerle, 
"iç politika'· ya dayatılıyordu. Meselenin e
sası, her üç devlette de, memnun olmıyan ve 
kısmen. mesekkatleri ile birlikte harhm me
S\ll ivetini hi.iki.imete yükJ iyen halk tabakala
rının , hoı= nud 0Jm2dıkları devlet ve sosy ete 
~ ekiller i ni devirm el: isted ikleri lıissİni ver-

Fransada, yahudi ile Franmason, ayni po
litika ile imparator Napoleon'a karşı da, her 
gün bir parça daha sert bir tavır takınmış 
olan ve geniş bir ölcüyü bulan gayrimem
nunların yardımıyla, Cezvitlerin saltanatım 
devirdiler. 

Evela fransrz milletinin kuvvetini teba
rüz ettirdikten sonra, Cemitlerin fransızlar 
üzerindeki saltanat mirasına konmak ic;in, 
hoşnudsuzluğun halka cok yayılmı~ olması 
hakikatı ile. alman oniusunun tazyiki karsı
sında fransız milletinin kuvvetli ruh if::ıdec:i. 
Yahudi ile Formason'a. avni zamanrla kuvvet 
ve kudretlerini göstermelerine vP. rlolayisiy
le gayelerine v::ırmava imkan verdi. 

Yahudi \'e Roma kilic:ec;i . ft l'tlanvad.::ıki, 
ulus birliaini yıkmak icin kPn rli suc: ortak
lariyle el ele vererek. ,.ı.onoıni.k ve rnsyal 
kusurla r<lan i c:tifa rie ettiler. 

'"1u kuvvetler, dünya finansına hakim el · 
malan dolc~visiyle. bu bozgW1culuğu zaten 
kendi s;o ltanat gaveleri içinde taşıyorlardı. 
Bir taraftan kapitalist ekonomi nizamı. ö
bür yandan ela sosvalist - komünist~e kole!<-

" ,, ~ . 
hizmet eden milletler ve alman uı.~~"I'. ... , Kendi 
kendilerini köleliğe sürüklediler, kendi me
zarlarını kendileri kazdılar. 

Bu, gitgide, müdafaa kudretini tamanıiy
le kaybetmiş olan milletin, fizik, ekonomik 
ve manevi kuvvetini büsbütün yoketmek, 
ulusu, Roma'nm ilahi devl~tiyle kolektif] s
tirmek, yahud da yahudiliğin dünya cunmr· 
luğu içine alarak, kaybetmek ic;in, Yuda ile 
Roma, çukuru derinleştirdi. 

Kayserin. ordusundan ayrılması, dev
rilmesi. eski ordunun mahvedilmesi, maksa
dm aracları idi. 

Yahudi ile Romaya alet olanlar, haris ve 
kısmen de gizliden gizliye kafaları darlaştr
rılmış, masonlaştırılmış ve if sad edil mis o • 
lan her cinsten "entelektue1" lerle, hoc: ıud
su.ılukları bir parca haklı olan işçi yığı larr 
ve, i1ahi emri yerine e;etirmek için, keı. ile
rine devlet ve ordu aleyhinde vazivet aldır· 
tan, Roma inanının terbiyesini gönniis al-
manlarclL (Sonu var) 



SAYFA G 

B. C. Bayar'ın endüstri kongresindeki mühim nutku 

~Ekonomi Bakanımız, endüstri 
planımızın anahatlarını anlattı 

zası 1 

ileri telakkili memleketlerde biribiri 
ni tamamhyan milli hareketlerdir. 

liı.:r.ım muvazeneden, ziraatçi bir 
Bugün çiftçilerimiz, aınai hareket-

( Baır 1. inci sayfada) 

memleıcetin sanayici olmasının, sana· 
yici bir memleketin ziraatçi olmasın· 
dan daha elim olacağından dem vu 
ruluyordu. 

Bu memleketlerden birçoğunun, 

kendi sanayileşme tarihlerinde de 
aynen karşılaftıklarını bildiğimiz, ıç· 
ten ve dıştan ileri sürülınÜf, bu kabil 
iddialan hep okumu§ veya işitmiısi

nizdir. 

Bunların harice aid olanları, ce· 
vaba bile değmez. Ortaya attıkları 

fikirlerin iç yüzünü teırih etmeğe da· 
hi lüzum görmem. Kendi ıncnfontları 
cepheainden yapılmış olan bu teza -
hürlerin en hafif ifadesi: egoizmdir. 

Memleketimize aid olanlara gelin. 

ce: 

Yukarda söylediğim gibi, filvaki bu 
mevzu üzerinde tereddüdü kalmıt 

kimse kaldığını zannebniyoruz. Fa
kat milli bakımdan büyük ehemiyeti 
vardır; milli bir İ§ olarak bütün mil· 
letçe hakiki ve ıuurlu, yekpare bir 
kanaat lazımdır. JJunun için herhan· 
gi bir vatandaşta, herhangi bir ukde 

hala kalmıısa, kalabilmiıse, bütün 

münevverlerin ve meauliyet deruhte 
etmiı olanların o ukdeyi de dağıta· 
cak elemanlarla mücehhez olmaları 
icabeder. 

Evvela aanayileımenin gümrük va
ridab üzerindeki tesirini birkaç ke· 
lime ile ifade etmek isterim: 

Filhakika her ikmal ettiiimiz 8&· 

nayi ıubeai, o neviden ithalat üzerin
de müeaair olduğu için, büdcenin 
s\imriik varidab k11mı üzerinde de 
teair yapmaaı tabiidir. Meaela: 

Memlekette teker imalatına bat· 
lan.muı yüzünden, gümrük varidab.. 
nın 18 milyon lira kaybettiği iddia e
dilmektedir. Pamuklu mensucat tan&· 

)'İi de aynı teairi )'apacaktır. 

Fakat büdcenin varidat kıamı bir 
kül halinde mütalea edildiği takdir
de, aanayi hareketinden dolayı yeku
nun azalmadığı ve bilakia 1933 de 
170 milyon lira iken 1935 de 195 mil· 
yona çıktığı görülür. Önümüzdeki yıl
lar içinde daha yükselecektir. 

Şu halde bir cihetten büdcemizin 
alakadar maddelere aid gümrük ge
liri azalmıı olmasına mukabil, mem
lekette endüstriyel faaliyetten doğ· 
mu§ munta7.am it hacmi bu tenakuau 
tazıa,ile telafi ebneğe baılamııtır. 

Mali vazıyetimiz ve vergi tahsi· 

liıtı bilakis kuvvetlenmiıtir. Bu fili 
manzara karşısında gümrük varidatı 

noktasından ileri sürülen düıünce ta
mamen ehemiyetini kaybebniı bulun. 

maktacıır. Salahiyettar maliyecileri
rimiz bize diyorlar ki: "Herhangi bir 
muhitte büyük veya küçük bir fab 

rika açıldığı ve faaliyete geçtiği za
man bizim faaliyetimiz de oralarda 
artmaktadır. Halk kazanıyor, ve ka· 
zancı sayeı;ınde devlete kartı mükel· 

)efiyetini sühulet ve süratle ifa edi
yor. Binaenaleyh ııizin sanayi hareke
tinize aid her teıebbüsünüzden biz de 

kuvvet alıyoruz ve bu teıebbüslerin 
&r<t.-ı ve muvaffakıyeti için sizinle 

berabc.. '·'' 
Zırae t mi, sanayi mi? meselesine 

gelince: 

Bunun dahi dütünmeğe değer, bir 
İ§ olmaoığı kendiliğinden tebeyyün 
etmiştir. 

~ah&en kendilerim çok yakından 
tanıdığım z.iraatçiler mübalağasız di· 
ychilirım ki, bugün sanayi hareketi. 
nin, bizım kadar inanmıı ttraftarı oL 
n.uılardır. 

Zira gormüşlerdir ki yerli iptidaı 
m ddeler kıymeti, sanayi hareketle· 
ı ir.in tesiriyle kıymetlenebilir. Sanayi 
hareketlerimiz sayesindedir ki mu· 
him bir kısım mahsullerimizin fiatı 

b•ıhran dolayısiyle çok düşmüt olan 
arsıuluaal piyasa fiatlarmın fevkine 
yani değer derecelerine çıkabilmit· 
t 1r. Demek oluyor ki, sınai hareketi· 
mizi zirai hareketlerimizden ayırma
ia maddeten imkan yoktur. Bunlar 

lere endiıe ile bakmak §Öyle dunun, 
bu hareketleri mahsullerinin kıymet· 
lenmesı ve refahlarının artması 
tek care olarak görmektedirler. 

Eleman meselesine gelince: 

için 

Memleketimizde arzu ettiğimiz 

geni§ bir sanayi hareketini idare et
mek için keyfiyet değil fakat kemi
yet bakımından kafi mikdarda e1e. 
manımız olduğunu iddia etmek bit
tabi doğru bir it değildir. Daha bir
çok mütehassısa ve bu iıten anlıyan 
kimselere ihtiyacımız atikardır. Fa
kat §İmdiye kadar yaptığımız İ§lerde 
bizi yolumuzdan alıkoyacak büyuk 
bir müşkülata uğramadık. 

Alacağımız tedbirler arasında her 
kısmı itibarile bu elemanları asgari 
zamanda yetiştirmek için dütünülmüş 
olanları da bulunacaktır; bizzat sa · 
nayi hareketimiz, bu tedbirler ara· 
sında sayılabilir. Çünkü sanayi olml\· 
dan, yani ihtiyaç bulunmadan ele 
man yetişemez. 

Memlekette ileri sürülmüş iddia
lardan birisi de devletin bütün karlı 
ve büyük itleri kendi eline alarak hu 
susi teıebbüse, hususi sermayeye 1§ 

bırakmamı§ olacağı endişesidir. 

Arkada§lar, 
Memleketimizde yapılacak iılerin 

mikdarını, hacmını hepimiz biliyo
ruz. lhtiyacımu:ın çokluğunu muka· 
)'e&e etmek imkanlarına malik bulu· 
nuyoruz. Aynı .ı:amanda husuai te· 
ıebbüsün dayandığı &ermaye kudre· 
tini, mikdarını da biliyoruz. 

Eğer sadece memleketin sanayileı

meıini ve milletin muhtaç olduğu re· 
fahı bazı huıuai teşebbüalere ve bu 
teşebbüılerin dayandığı sermayeye 
bırakmak lazmıgelirae, laakal iki a· 
aır daha intizar devresi geçirmekli· 
ğimiz lazımdır. 

Bu nokta üzerinde haasuiyetle 
durmak ihtiyacını görmekteyim. 

Huausi aermaye nedir? Hususi te· 

tebbüae naad revaç vermek lazımge· 
lecektir? Biz hem yapıcı ve hem de 
yaptırıcı bir kuvvet olarak kalmak 
istiyoruz. lktısat Vekaletinin takib 
ettiği güdümlü ekonomi politikaaının 
dayandığı prensip, yapmak ve yaptır
maktır. Y nplırmak kısmının içerisin. 
de hususi teşebbüs ve hususi sermaye 
geliyor. 

Biz, yaptırmak ıçin ötedenberı 

mevcut olan teıviki aanayi kanununa 
ili§medik; onu mukaddes bir emanel 
gibi aaklıyoruz. Hususi teşebbüalerın 
ihtiyacına daha pratik ıekilde yara· 
ması için tedbir duıunüyoruı;. Aynı 

zamanda husu&i teıebbusün kuvvet
Jenmesinı, hızlanmasını arzu ediyo 
ı·uz. Bunun etrafında birçok ne~rıyat 
vaki olmu~tur. Devlet ile hususi te
tebbüıı arasındaki vazife ve salahi 
yet ve itlere aid mütalealar yürütül
müıtür. 

ATATÜRK bunu gayet "'eciz ve 
sarih surette ifade etmiıtir. Bu buyük 
sözleri hepinizin bildiğinden emın ol
dugum halde tekrar etmek istiyo
rum. Emetiır. aynı zamanda kongre 
mizin zap ını ve bugünkü ve yarınki 
measi yolumuzu bu &Özlerin buyük 
ı§ığile aydınlatmak ve kıymetlendir. 
mektir. 

AT ATURK, bunu bana lzmir bey· 
neJmilel panayırının küıadında tara
fımdan okunmak Üzere vermişti. Ora· 
da okudum: 

"Türkiyenin tatbik ettiği Deuletçi· 
lik ıutemı 19. uncu cuırdanberi soı· 
yaliun naz.ariyatcılarının ileri ıür

dükleri fikirlerden alınarak tercüme 
edilmiı bir sütem değildir. Bu, Tür· 
kiyenin ihtiyaflarından doimuı, Tür
kiyeye has bir •istemdir. 

Devletçiliğin bizce mancuı ıudur: 
Fertlerin huausi tefebbüılerini ue 

§Ghsi faaliyetlerini esas tutmak; fa
kat büyük bir milletin ve geniı bir 
memleketin bütün ihtiyaçlarını ve 
birçok §eylerin Jlapılmadığını göz ;,. 
nünde tutarak memleket iktisadiya
tını deuletin eline almalı. 

ULUS 

1'ıi.rkiye Cıumuriyeti Deuleti, 1'ur. ı 
kiye vatanında aınrlardanberi ferdi 
ı.ıe hususi teıebbüslerle yapılmamı§ o

lan ıeyleri biran •ucl ')'apmalı utedi 
ue görüldüğü gibi, kua bir :IUlmanda 
yapmağa muvaffak olclu. 

Bizim takip ettiğimi% bu yol, gÖ· 

rüldüğü gibi, liberalizmden baıka bir 
siatemdir.,, 

Milli olaun, memleketimize it gör 
mek için gelmİ§ bulunsun, sermayeyı 
ve aanayi hareketini hesapsız bir re· 
kabet karşıaında bırakmamak ıçın 

tedbir alma ihtiyacını duyduk. Çun 
kü gördük ki, memlekette kazanç 
vcrdigi farzedilcn her t..:şcbbüsün ar· 
kasında biribirini takip eden müra 

caatlar vaki olmakta ve bu müracat· 
lar da muayyen mıntakalar için ya
pılmak tadır. 

Mutenass.slarımız bu müracaatlar 
kar9ısında hesablarını yap.dar ve 
dediler kı neyetı umumiyesinı kayılı;ız 

§artsız '" df ettıgı.mz ta Kdırde, meın. 

lekette uanıh ıstıhlak kabiliyetine ve 
dünya şeraıtıne nazaran vakitsiz faz· 
ia istihsal ve yurJun her tarafında 

görmek ısteJıgimız auenkli kalkınma 
politikasına uymıyan bir teki.süt 
m .. mz.arasile karşılaşacağız. Buna 
manı olmak ve bu teıebbüslerin bız· 

zat mLİteşebbısleri ıçın de rantabl ve 
milli ekonomi icablarını korur olabil 
mesini temin için gerekli tedbirler al
dık. 

Bazı sanayi ve bu arada b;lhassa 
mensucat sanayii iç.in bir hudut çiz· 
dik. Bu hudut içerisinde arzu edenle· 
rin fabrika tesıs edebileceklerini ilan 
ettık. Kayserı bez kombinası, Eregh 
fabrikası ve muteaddit §eker fabrika
larımızı da, bu hukumlere tabi tutR· 
rak bu hudut dahiline almı§ bulunu· 
yoruz. fakat hususi te§ebbüslerden 
hiç biri göıterdiğimiz yerlerde fabrİ · 

ka kurmadı. 

Bunun ıtacJe ettıği mana Üzerinde 
durarak me:.eleyi tc&nlil ettik. Açık 

söylememe rousaadenızi rica edece· 
iim: Gördük ki bunlar üç kısma ay. 
rılıyorlar. 

Birinci. kıamı, ma.yyen aahalarda 
yerleımeyi münhaaıraıa kendi zaviye· 

Jerinden kirh gören yabancı aerma· 
yeJere paravanlık edenlerdir. Burada 
normal şerait içinde ve Türkiye mil· 
li ekonomi kuruluıunun icablarına 

uygun bir aurette çahıan ve çahıa· 
cak olan ecnebi sermayesini kastet
miyorum. 

lkinci kıısım, bukumet her yerde fao. 
,rika tesisini arz11 etmiyor. Biz bugün mu· 
sait görüıen bir saha için müsaade ala· 
hm; bir ı.ermayc gibi elimizde bulunsun; 
üzerinde ıpckulasyon yapalım, düşün 

ccısini güdenlerdir. 

Uı;uncu kııım ise, memleketin ulusal 
ekonomi icablanru nazara almaksızın bii· 
yük ah\kasıru ,..e devletin yüksek hima· 
ye tedbirlerini kendi ta ısi ve gündelik 
menfaatleri İçın istismarı düşünenler· 

dir. 
Bizım nazarımızda. sanayici demek 

Milli kalkınma savaıında büyük, vatanı 
vazife almıf, milli iktisad icabiarını ti. 
cari menfaatleriyle yanyana göz önünde 
tubnağı bir vazife olarak takdir etmiş a· 
dam demektir. 

Bu csaılara uymıyan biı· ı;alı!ma an· 
cak ıuurJu bir proğramı, dejenere edt:ı 
ve netice olarak memleketin fedakarlıı,11 
basit bir iatiımann aleti olmuş olur. 

Hususi teşebbüslere kuvvet, millı 
sc.. maıeye çalışma imkanı verirken bit· 
tabi bu kabil tandan&Jar ıizerindc de 
ha11a5İyetimizi muhafa ettik ve edece
ğiz. Bunu tebarüz cttmn.:kten maksa· 
dmı her harekette, milli ıuı.ırun ve millı 
iktiaad menfaatlerinin mutlak surette 
hakim olmasını icab edeceğini bir kerrc 
daha, kat'i tekilde hatulatmak içindir. 

Şimdi diğer mevzulara geçebilirim: 
Sanayi tedrisatını programlatbnnak 

iıtiyoruz; heyetinizden bu mevzu Üze
rinde dikkatle çalı~rnasını rica ederim. 
Memlt.ketimizde maden ıanayü ebemi. 
yet keıbetmektedir. Kafi derecede ele· 
mannnız yoktur. Her ıene tahsil için ec· 
nebi memleketlere 35 talebe gönderece. 
ğiz. Bu suretle önümnzdeki plan devre· 
ıi içinde tahıil edip döıunüş en az 100 
genç mühendis temin etmek azmindeyiz. 

Diğer sanayi için Sümerbank ecnebi 
memleketlere talebe ve ıtajiyer gönder• 
miştir. Deniz itleı·i İçin de talebe gönde· 
riyoruz. Her ihtiıaı şubesinde kafi mık. 
darda yükıek tekniıiyen elde ebnek i· 
~D bu istikamette mesaiye devam olu· 

20 ŞUBAT 1S3ti PERŞEMBE 

nacaktır. KalifİJ'C amele yeti§ • ı B 
tirmek çok ehemiyetlidir. Sana,ri mektep- • 
leri mezunlarının fimdiye kadar sokak· 

Göring Varşovaya 
• • g ı t t 1 harda kaldıklarından. büro itlerinde hiı:-

met aldıklarından fİkit.yet ediliyordu. 
Filvaki mektepteo çıkmış, elinde şeha. 
detname olduğ\.ı halde iş bulamam~ bir 
hayh gence tea.düf ettik . 

Bunlan toplıyaralk it verdik. Hususi 
kabiliyet gösterenleri ecnebi memleket· 
lere yoJladık. Şimdi açıkta bulunan yok
tur, denilebilir. 

Sanayi mekteplerinin bugünkü prog· 
ramı bugünkii ihtiyacımızı tatmin diyor 
mu? 

Bunu cvabı, zannederim, müsbet ol
ma7., Tedrisat, sanayi haı·eketimizin i
cablarına, isfkamet ve gidişine göre uy. 
durmak zarureti karşısında bulunuyo. 
nız. Maarif vekaleti de bu cihete büy ük 
cheıniyct atfediyor, yüksek heyetinizin 
kararını beklemektedir. 

Bir program dahilinde bu arzunun 
tahakkuk ettirebilmesi için , söylyeceği· 
niz ınüteatalar çok kıymetli olacaktır. 

Yapacağımız itlere gelince: Gönder· 
diğimiz davetnamede de taı;rih edilmiş
tir. Mevzuumuz, iktisadi cihnzlıtnma ve 
rasyonel bir kalkmm:.ı için yeniden han

gi İanayiin kurulması ve mevcutlardan 
hangilerinin tevııi edilmesi icabedeceği
dir. 

Sual budur. 

Vekalet ihtisas biırolannın yapt.kları 
hazırlıklar hakkında burada şahsen tar 
silat vermekte faide örmem. 

Y alruz ikinci beı senelik programı. 
mızda maadin ve elektrik sanayiine ve 
timdiye kadar kurdugumuz sanayiin mü
temmim veya anneks branşlanna ve u
mumi ekonomik bünyemizin istilzam et· 
tiği yeni bir kısım aau ntlara hususi bit 
ehemiyet vereceğiz. 

Maden itibariyle chme kadar devletin 
rolü iııtevenlere maden ruhsatname ve 
imtiyazname vermek Ye bunların harcı
nı alıp tescil etmekten ibaretti. 

her memu: ... .:tte maden, mlllete auı 
~rve.ıeraen 1>ırı sayıbnakta olmasına 

ragnıen ınıııı bır poaıukamız ve ba poh· 
likayı taktb ve t.ahakkuk ettirecek bir 
devtet teıekkülümiU. yoktu. Bu ıuretle 
mevcut madeni.er, ya ecnebilerin, ya ki· 
fayetsiz insanların cılinde kalarak tahrıb 

edilmeğe mahküm edilmİJ, ve yahut da 
aliı.k.ası cebindeki imtiyazdan, dutunceıı 
günüu birinde zengin bir adam bulup 
dcvrebnekten ibaret apekı.ilatörlere aer. 
maye olmuıtu. K.ayıta.ızlığın neticelerinı 
görmek için meseli: 

Zonguldak havza11na bakıııız: it baıı· 
kasının tcknige ve milli şuura dayanar.J, 
vücuda getirdiği twsata iıtiına ederse
niz bugunun ne tekniğe ne telakkilerine 
uyabiıen milli bir iıletmc gormek kabil 
dcğild:r. 

Bugün devletin mau.:.ı.! verdiği ehe
miyet ve takibettiği puımka itioariylc 

man.uıra tamamen deg.~mıştir. Devletio 
buyük mubayaatında ve diğer devletler
le olan münascbabnda maden hası~ 

mız ba§lıca tediye vasıtamız olmağa nam. 
zettir. 

~ıesela demir ve çehk sanayii kura· 
cağız; tesİ.5at bedellennin bakır, kurtun 
moJübden gibi madenler mukabilinde 
ödenmefİ istenmektedir. Su gioi taleb
le.- her gLİn çogalmaktadır. Bugün 
10.000.000 •iralık ta.ı.cb hazırdır. Mad 
sanayümizin rasyonel ve mılli ekonomı 
icablarn:a uyğun tekilde işletilaıesi mev· 
zuu memleketimizin iktisadi bünyesini 
büsbütün zindeleıtirecek bir ehemiy~t 
vekıymet ihtiva ediyor. 

Petrol arama dairemiz mesaisine bir 
taraftan devam etmekle beraber, diğeı 
taraftan da ııun'i benzin ve müştekkau 
istihsaline büyük ehemiyet atfetmekte
yiz. Memlekette petrol araıbrmalarımı· 
zın bize ne kadar bir müddet aonra İS· 
tediğimiz, yani ticari bakımdan itletilme· 
sini mümkün ve karh bulacağ11DIZ mÜ•· 
bet bir netice verebileceğini bilmiyoruz. 
Bu itibarla ıun'i benzin mevzuuna huıu 
ıi bir ehemiyet vermek mecourİyetinde. 
yiz. Benzin meselesi yalnız bir milli eko
nomi meıeleai değildir, ayni zamanda 
milli müdafaa meıelesidir. Bu itibarla İ· 
kinci bet ıenelik programımızda ıun'ı 

benzin istihsali mevzuu husı.ııi l>ir mev. 
ki alacaktır. 

Y apacağnnız itler ve yapılmaıı arzu 
edilen itler için bütün arkadqlann dü. 
§Ündüklerini burada ifade etmelerini ve 
mütealalannı tahriren bildirilmelerini 
bekliyoruz. 

lhtiıas kornisyonlanmız bunları dik· 
katle tetkik edecekler ve programa ili· 
veıi lazım olanlanm ayıracaldard.ır. 

(Bafı 1. inci sayla.da) 

Varşova, 19 (A.A.) - Pruıya 

ba§bakanı ve bayan general göring 
bu sabah Berlin ekspresiyle bura
ya gelmişler ve maiyetleriyle bir
likte istasyonda alman büyük elçi· 
si, elçilik erkanı Mme. Bek ve dq 
bakanlığı ileri gelenleri tarafın· 

dan karşılanmışlardır. 
General bu sabah başbakanı 

ziyaret edecek, öğle vakti cumur 
başkam tarafından kabul edilecek 
ve sonra da B. Beki ziyaret ede
cektir. 8. Bek şerefine bir öğle zi
yafeti verecektir. General yanın

daki erkeklerle birlikte öğleden 
sonra Braloviçe gidecektir. 

8. Bek'in ziyafeti 

Varşova, 19 (A.A.) - B. Bek, 
general Göring ile kansına bir öğ
le ziyafeti vermiştir. 

Sanıldığına göre general Gö· 
ring'in bu ziyareti, Almanya - Po
lonya münasebetlerindeki hava Ü· 
zerinde tesir yapmaktan geri dur· 
mıyacaktır. 

Bilindiği üzere, Polonya, Fran· 
sa . Sovyet Rusya paktına kartı 
itiraz kayıtları ileri sürmekle Ber· 
lin'in Sovyet Rusyaya ve Litvan· 
yaya yaptığı avansları dikkatle la· 
kip etmektedir. Öte taraftan Al 
manyada B. Bek'in yakında Belçi· 
kaya ve muhtemel olarak Londra· 
ya yapacağı seyahattan kuşkul
lanmaktadır. 

Atlantik kıyılarında 
büyük fırtınalar 

Nevyork, 19 (A.A.) - Atlan
tik kıyılarında kar vekoyu bir sia-
le karıtık bir fırtına tiddetle hü
küm sürmektedir. Altı ıeıa.i, için. 
de otuz tayfa bulunan S500 ton
luk ''Stefanos Kostomenis'' adla 
yunan yük gemisini araıtırmakta-
dır. \ 

Bu gemi, fosfat yüklü olarak 
Roterdam'a doğru yol aldığı sıra
da, gece vakti Mariland kı~ .. !J.rın-
dan yedi yüz kilometre açıkta, su 
ulmağa başladığını radyo ile ha
ber Vf.:ımişfo 

ll<ıum ı'<ıımrım içirult>kil.f•r 

1.-urtarıldı 

Boston, 19 (A.A. - Sahil mu
hafaza gemileri, Sito-of-niuport 
vapurunun, Norfoldk açıklarında 
fırtınadan batmak üzere olan yu

nan bandıralı Stefor. v .,temenis 
vapurunun 30 ki§iden mürekkep 
tayfasını kurlarlı<;ını .. fdiroıist~r. 

Her teklifinizin nemeıı reatJze edaJe
ceğini temin etmek mütküldür. Bu tek· 
liflerin hasaplarının da uyması ıartbr. 

Mali kudretimizin ölçüsıi bu hesapların 

karşısına çıkacrıktır. Bu ölçü teklifleri

nizde, oir metod halinde, triyaJı İcab ı.:l· 

tirebilır. Bu suretle açıkta bir kısım tek 
lifiniz kalını§ olabilir. Faknt bunlar auı 

esbabı mucibe bizim için ilk fırsatta istı 
fade edilecek kıymetli bir dökuınan ı..ıa· 
hiyetinde olarak kalacaktır. 

Arkadaılaı, 

rürkıye cumuriyctı Kcısı buyuk ön 
derimiz AT ATURK ''e büyük oaıp•1..kuı 

1SME1" INONU, sanayı programımızm 
bir an evel hazırlanması için İnt:za. · 
dedirle.ı. Bu istikametteki meııaıyi rcsmı 
ve husuıi olarak daima teşvik etmişlı:ı· 
dir. Bu yüksek işarete uyarak, tahakku. 
ku içinde çalışmak için, bulduğumuz fll'. 
satın büyüklüğünü ve tarihı kıymetini 
tarnamiyle takdir edeceğinizden eminim. 

Büyiiklerimize minnet ve ıükran bi .. 
!erimizi huzurunuzda ifade ederken di
ğer bir vazifeyi de yapmak iıterim: 

Maliye vekaleti hiç olmazsa lktisad 
vekaleti kadar, memleketin aanayileşmc· 
ııini ve milli iıtihsalatımızın inkitaf et· 

mesini arzu etmektedir. Bu sadece naza. 
ri br arzu değildir. Bizim ihtiyaçlarımızı 
temin içın maddi vesaiti bulan ve ıevc 
aeve veren odur. Değerli veok;li arl,- ·,. 
fım Fuad Ağralıya ve arkada,larına te. 
§Ckkür ederim • 



N i N O N 

Kızılay Aııkara l\ler l{ezi 
Başkaıılığından : 

Kızılay Ankara Vilayet meclisi nizamnamenin 83 ?cü .maddesi 
mucibince 29 ~ubat 936 cumartesi günü saat 1

0

5 de Yenışehırde Em
niyet meydanındaki Kızılay umu~i mcrke~ınde _Y~llık topla!1tıs~
nı yapacaktır. Nizamnamenın 81 ncı maddesı mucıbınce senel~k .aı· 
datmı ödemiş azaların makbu1larile beraber içtimaa gelmelcrı rıca 
olunur. 

(;örüşülecek i~ler 
ı - Yeni yıl büdcesıni tetkik ve kabul ve tasdik için umumı 

merkeze takdim. . . .. . . . 
2 _ Onbeş zattan mi.ırckkep heyetı ıııeı Kczıyenın. uç de. bırının 

kura ile ihraç ve yerlerine gizli rey ile yeni aza seçılmesı. ve t?S· 
dik için umumi merkt!ze bildirilmesi. (Çıkarılanların yemden ın-
tih~bları caizdir). 

3 - Kızılay menafiine ait teklifleri müzakere ve bu yoldakı 
kaıarJarı umumi merkeze arz. . . 

4 - Kızılaya fevkalade hizmet edenlerin taltif ve takdirlerını 
esbabı mucfüesiyle umumi merkeze inha . . 

5 - Umumi meclise iki murahhas aza seçılmesı. 
1-650 

iktısat Velcaletind Pn : 
Ankara istasyonundan Yenışchirde 1ktısat Vekalet~. ?inası~~ 

298 ve Bomonti Fabrikası yanındaki depodan (50) t?n ~o?.'1ıkok ko
muriı taşıttırılacaktır. İsteklilerin 23-2-936 paz~rtesı ~unu saat .. on
da Vekalet Levazrm Müdürlüğünde mütesekkıl komısyona mura-
caatları. ( 402) 1-649 

Ekoııomiciler Biri i§ndeıı: 
Kurulumuzun senelik alelade toplantısı 3 Mart Jt Jö sah günü 

~at 18 de Halkevinde yapılacaıktır. Azaların bugünde orada bulun
maları ilan olunur. 

lltızname 
1 - İdare heyeti raporu. 
2 - Yeni idare heyeti intihabı. (400) 1-648 

"ıhlıat ve İçtinıai 1'1 uavt~ııet 
v.~kaletiııdeıı: 

300 lira ücretli iskan umum miıdürliı~iı m;marı ş t iı; ı nha. 
dir. Usulcn mimarlık unvan ve vesaikini haiz olanların 15 mart 93b 
gunüne kadar vesika ve hal tercemcsiyle sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. (40ı:s) ı-65l 

iktısat \ 1 el{aJetincl cıı: 
Aşağıda yazılı eşya ayrı ayrı pa:.:arlıkla alınacağından istekli

lerin 24.2.936 pazartesi günü saat "10"5,, da levaırm miidürlüğüne 
müracaatları. (404) 

Muşamba 

Dolap 
Numaratör 

iki adet 
sekiz gözlii 
iki adet 

ôrnegi vardır. 
bir cıdt:t ôincği vardır. 

örn ı vardır. 
1-651 

A.dlive VekaJ ... ti ndeıı : 
.1 

Ceza işleri kaleminde münhal bulunan on dörder lira maaşlı 
iki katiplig.e memurin kanununun 4 iıncü maddesindeki evsd ve 
şeraiti haiz bulunmak şartiyle ve müsabaka imtihanı 24 şubat 936 
pazartesi günü yapılmak suretiyle iki m mur alınaca ından talip
lerin 22 şubat 936 cumartesi güniine kadar evra':tı müspiteleriyle 
birlikte adliye ve kal eti ceza işleri mudüri} etine muracaatları ilan 
olunur. 1-653 

Gümrük ve İııhisarla r VeJ{illiği 

Miif ettiş Muavinliği ınüsa-
baka imtihanı 

Vekillik Teftiş Hey'etine otuz b şer lira a li maaşlı dört müfet
tiş Muvaini müsabaka ile alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için: 

a - Memurlar kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıfları 
haiz bulunmak. 

b - Yaşı otuzd .... n yukarı olmamak, 
c - Askerlik vazifesini bitirmiş olmak; 
d - Mülkiye, Hukuk, Yüksek Ticaret ve İktısat mekteplerinaen 

veya bunlara mümasil aynı derecedeki ecnebi bir mektepten mezun 
bulunmak. 

e - Fransızca, Almanca, İngilizce lisanlarından birini bilmek, 
f - Ahlak ve seciye itıbariyle kendisine güvenilir olduğu anla

tılmak gerektir. 
2 - İstekli olanlar, nihayet önümuzdeki Martın sonuna kadar 

Vekillik Teftiş Hey'eti Reisliı;ine dilekçe ile mürcaat edip, ora
dan verilecek tercümeihal beyclnnamesini, eklerile birlikte ve üu
rinde anlatıldığı gibi, eksiksiz o!arak doldurulup en geç Nisanın 
15 inci gününe kadar vekillik Teftiş Hey'eti Reisliğine ulaştırıl
mış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı uygun bulunanlar, Mayısın ilk yansı 
içinde - arzularına göre Ankara veya İstanbul'da - Mali, İktısadi, 
ve Hukuki mevzular dahilinde tahriri bir imtihana çekilecekler ve 
ayrıca, bildikleri lisandan imtihan edileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, Ankara'da ayrıca bir de §i· 
fahi imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanın hangi gün ve saatlerde yapılacağı, Tef· 
tiş Hey'eti Reisliğince evsafı uygun vesikaları tamam bulunan is
teklilerin dilekçelerinde gösterdikleri adreslerine, yazı ile bildi-
ri'ecektir. (299) 1-583 

ULUS 

ı Ankara Belediyesi Su l~leri 
Direktörlüiünd~n : 

1 - Su işleri direktörlüğü için 5950 liralık font boru ve ek 
parçaları alınacaktır. Gümrük resmi belediytye aiddir. 

2 - İstkliler bu işe aid şartnameyi su işleri direktörlüğü le· 
vazımında görebilirler. 

3 - Ekıiltme 26.3.936 per~mbe günü saat 15 te Ankara beledi· 
yesi su işleri direktörlüğünde kapalı zarf usuliyle olacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 446 lira 25 kuruştur. 
5 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (298) 

1-513 

Jandarma Genel Kornutanlıiı An
kara Sabnalnıa Komisyonundan: 

1 - Eldeki vasıflarına \·e numunesine uygun olmak üzere za
bit bineğine mahsus (100) yüz eğer takımı eksiltmeye konulmuş· 
~~ . 

2 - Komple bir eğer takımına yetmiş sekiz lira kıymet tah· 
min edilmiştir. İlk teminatı (585) beş yiiz seksen beş lira ve ka
palı zarf eksiltmesi 26.2.936 çarşamba günü saat 15 te yapılacak 
tır. 

3 - Şartnameler komisyondan parasız olarak alınabilir. Ek
siltmesine girecekler şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak 
teklif mektuplarını eksiltmevaktinden en geç bir saat "Cvel Anka
rada jandarma genel komutanlığı kurağındald komisvona vermiş 
olmaları. (302) l-514 

<:umurhaşkanlığı Filarınonik Or
kestrası Şefli~nden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, 
Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva. Klarnet, Fage, 
Korno, Trompet, Trombon Tuba Alto. Saksafon. Tenor Saksafon, 
Akocdiyon, Caz baterisi SC:zları ~alanların, 7-3-936 cumartesi günü 
saat 10 dan 17 ye kadar tstnabul Galatasaray Lisesinde sınavları 
yapılacağından bu sazları çok iyi bir surette çalabilen Artistlerin 
kendi enstürümanları ile birlikte smav komisyonuna birer dilekçe 
ile başvurmaları. (142) 1-296 

Devlet Demiryolları ve li manian umum 
müdürlüğü satınalma 1<omisyonu ilanları 

tLAN 
Beherinin muhammen beleli 162 kuruş 31 santim olan 140.000 

tane kayın travers 9/Mart/1936 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
za~ usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e k_adar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 1135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydar-
paşa veznelerinde satılmaktadır. (365) 1-615 

ANKARA iCRA GAYRİMENKUL SATIŞ MEMURLUCUN 
DAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranm Leblebı
ci mahallesinde yeni şar sokağında kain ve tapunun 211 ada, 15 
parsel numarasında kayıtlı bir bap hanenin 161280 hisse itibariyle 
138955 bisesi aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarıl
mıştır. 

l - Evsaf ve müştemilat: Ev kapıdan girince taş döşenmiş bir 
.KUfiuk avlu, iki oda, bir mutfak, müşterek bir kuyu ve geride bir 
avlu, ikinci katta bir küçük koridor, bir hala üç odadan ibarettir. 
Heyeti umumiyesine Binlıeşyüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 23-3-936 tarihine müsadif 
rtesi günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrımenkul satış 

·memurluğunda yapılacaktır. 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme

tiı. % 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getıreceklerdir. 

5 - Satış günü artı~a be.d71i .takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve üç defa nıda ett~rı.ldık~en sonra mczkGr günün 16 ın· 
c :saatinde en çok artıran tahbıne ıhale olunacaktır. 

G - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
Kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 7-4-936 tarihine müsa· 
dif salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok 
anm:n talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıymetin % 
1~ ıni bulmak şartile en çok artıran talibine ihale olunacak ve bu 
nispeti bulmadığı takdirde ise 2280 No. lu kanun ahkamına tevfi
ltan borç beş sene müddetle tecile tibi tutulacaktır.). 

1 - Birinci ve ikinci .. art~mıa.larda ihale bedeli ihaleyi mütea
kı ı verilmediği taklirde uz~r.ıne ıhale edilenin talebi üzerine iha
lt" tat ihinden itibaren kendısın~ bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
·ıı ... si için yedi gün kadar ~ehıl verilecektir. İşbu müddet zarfm
-:la ihale bedeli yatırılmadıgı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih· 
ten evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçbile almağa 
ra.,.ı olup olmadığı sorul~uktan sonra teklifi veçhile almağa razı 
ise ihale farkı birinci talıpten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi v~çhile almağa razı olmazsa gayrımenılcul ye
niden 15 günlük ikincı artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibi
ne ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayrımenkul talibine ihale edildi.Je
te tapu harcı ile dellaliye re.smi. müşteriye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve resım ıse borçluya aittir. 

9 .. - ~orçl~ ve alacaklılarla diÇer alakadarların bu gayrımen
ku1 uzerındekı haklarına ve hususıyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu ıic~llerine sabit olmadrkça satış bedelinin 
payla§masından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak. edecekler her gün tarihinde 935/61 nu
mara ile dairemizdeki yerınde herkese açık bulundurulan şartna• 
memizi okuyabilirler. 1-645 

Ankara l\llerkez Hıfzıssıhha Mü. 
essesesi Satın 

Reisliğinden : 
Alına Komisyonu 

Müessesemiz için (9000) kilo tuz 25-2-1936 salı günü saat ıı de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 
(5) kuru~!'1r. Şartnamesini gö~e.k !stiyenler müessese ayniyat bü
rosuna muracaatları ve pazarlıga ıştırak edcaıceklerin de yevmi mez-
kurda müessesede bulunmaları ilan olunur. (399) 1-647 

SAYFit 7 
c 

Türk Kurumu 

BUYUK PlY ANGOSU 
Simdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
5. inci keıide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramive 35.00(} 
lıiradır 

Ayrİca: 15.000 12.000 1 O 000 liralık 
ikramiyelerle 20.Qn O liralık bir 

mükafat vrırdJT. 

İÇ TİCARET UMUM MU DURLÜGUl'llvc.N: 
Türkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat ve Kaza sigorta işlerile ça

lışmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün fa 
aliyet halinde bulunan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bu 
kere müracaatla Ankara ve havalisi acentalığına şirket namına yan 
gın sigorta işlerile mesgul olmak ve bu işlerden doğacak davalardd 
bütüıı mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü liahıs sıfat· 
lariJe hazır bulunmak üzere Belediyeler Bankasını tayin evlcdiğı
ni bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi h'Jo'{kınla'<ı 
25 haziran 927 triahJi kanun hükümlerine muvafık göriilmüş olmak-
la ilan olunur. 1-643 

Kuruluş 

1 8 9 1 

Sf'ı vetı tünııt 

v~rinr cılcııı 

44 senediı durmadan çıkmakta olan bu haftıılılı rt"sımh ~" 

~etenin Ankara'da satış veri A K B A Kitıı1ı~viıiiı Sr 

rıeJik abnne 10 lira Sııvısı 20 kuru! 

Ankara Nümunf' Hastanesi 
Baş Tahihli2ind~n : 

Ankara Nümune Hastanesinin muhtelif $Ubelerinin tıbbi alat 
ve levazım ihtiyacı kapalı zarf usuliy)e eksiltmeye konulmuştu. 
İhale için tayin edilen 31 Kanunusani 936 günü talip çıkmadığı ci
hetle iş bir ay içerisinde pazarlıkla yapıiacaktır. Pazarlık günü 
olarak 20 şubat 936 perşembe günü tesbit .edilmiştir.O gün 573 liralık 
muvakkat teminatla saat 10 da Ankara Nümune Hastanesinde top
lanacak olan komisyona müracaat edilm~si ilan olunur. 

Şartnameler: Ankarada Nümune Hastanesinden ve tstanbulda 
· Sıhhat Müdürlüğünden alınır. (312) 1-527 

Evkaf Umum Müdürlii2-ünden : 
Beşiktaşda Akaretlerde Spor caddesinde 51/53, 55/51, 59/61; 

75/79 numaralı dört evin tadilatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli (17287) lira olan bu işin projesi ile fen
ni ve eksiltme tartnameleri (87) kuruş mukabilinde Akaretlerde 
ikinci Hamid vakfı mütevelli kaymakamlığından alınır . 

Muvakkat teminat (1297) lira olup eksiltmesi 28/şubat 936 cu
ma günü saat on beşte Beyoğlunda Telgraf sokağında Beyoğlu va
kıflar müdürlUğilnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Eksilt
meye gireceklerin mimar ve mühendis olmaları lbımdır. (10000) 
liralık bir yapı işini teahhüd edip iyi bir surette başardıklarını 
gösterir resmi yerlerden getirecekleri vesikaları Beyoğlu vakıflar 
direktörlüğü mimarına göstererek alacakları vesika üzerine 25/şu· 
bat 936 salı gününe kadar proje ve şartnameleri alabilirler. Muvak • 
kat teminat akçeleri eksiltme tarihinden iki gün eveline kadar mü
tevelli kaymakamlığı veznesine yatıracaklardır. (314) 1-51~ 

Jandarma Genel Komutanlı~ An
kara Sabnalma Komisyonundaµ: 

1 - Jandarma birlikleri ihtiyacı için on dört çeıit saraç gereci 
(ıJ>lik, çeşitli toka, çiviler tutkal, biz, balmumu ve halka) açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - 1310 lira on beş kuruş kıymet biçilen bu gerecin eksiltme
•. , 21-2-936 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksilt
mcğe girmek istiycnlerin 98 lira 26 kunqluk ilk teminat makbuz
larivle .. kc;iltme saatinC:e komisyona baı vurmaları. (228) 1--434 

y KUrU.L'" 



~1illı \lıııl.ıt:w \ ckalcli 
'ııtııı.ılma Komis)OllU 

ilanları 

51JiJ adt t rdaklı alımın yon 
s.ı matrası p:a .. arlıkla satın alına
caktır. Pa.ı:.:ırııgı 26-2-936 salı 
gumi saat 10 dadır. Beher matra 
ya biçilen ederi (200) kuruştur. 
Evsaf ve s rtnamesini almak ve 
görmek istıyen her gün M. M. 
V. satın alma komisyonuna mü
racaat paz rlığa istirak edecek
lerin 2490 sayılı kanunda göste
ı ilen vesaikle ve 75 liralık temi
nat metubile birlikte belli gün 
ve satında satın alma komisyo· 
nuna gelrr!.leri. (357) 1-597 

BİLİT 
1 - 50 metre mikabı giırgen 

kalas açık eksiltmeye konmuş

tur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2500 lira ve ilk inanç parası 187 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 21.2.1936 cuma 
günü saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin hergün ek-
3İltmeye gireceklerin 2490 sayı
lı kanunun 2, 3, üncü maddele
rinde istenilen bilgelerile iha· 
le giln ve saatinde M.M.V. sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(272) 1-446 
1 

BlLİT 
1 - 40 metre mik.ıbı ameri

ltan s;amı kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
8400 liradır. İlk inanç parası 
690 liradır. 

3 - İhalesi 7-4-936 sah gunu 
saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gıreccklerın 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarım kanunun emrettiğı 
mühürlü bir zarf i_çinde ihale sa
atinden bir saat evel M. M. Ve
kaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. (398) 1-642 

.\ .. kcrı t· a!H·ıkalaı l 1111111. 

Miidürliiğii Satmalm a 
Komi .. , o'.'11 flfınları 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

12SO kilo vakete 
200 Kilo Salamastralık kösele 

Tahmin edilen bedeli (2525) 
lıra olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazıh malzeme askeri Fab· 
rikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 9 mart 936 
tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
k omisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan ( 189) 11· 
ra (38) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkftr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3S6) 

1-596 

Dainıa genç 
dain1a g·iizel 
~ANZU K 

Bal , nı · ıı kr 

Elli senelik bir maziye malik 
ve diinvanın her tarafınd. tak. 
dır kazanmış giizellik kremidiı 
Cildinir.in püzellik ve t?.zeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kre"ıı memleketimizin kihaı me 
har• lin-1 rağbet görmüş 'i biı 
kre-r.dir Çilleri ve buruşukları 
izal ederek tene fevkalade biı 
ca,.; • h ı.. Pr er Ruhnüvaz ko· 
kuc;u ile ıHıca öhret l;azı:ınmış· 
tır 8 !samın kremı k tİ' en ku. 
ru z ı' ninizin Iatif tazeliği. 
ni. 'lrli i1il"' ,. .,;,.- taravetini an. 
Cdk krem B ılsamin ile mevdana 
çı~. ilı sınız Bır defa Balsa. 
nıi" kullanan ba ka krem kulla· 
n m ıı T drı:Jmıs itrıyat mağaza. 
laı ıle · 'iviik ecza evlerinde bu. 

, ' 

ULUS 

Çocu F~irg~ me 
Kurumu 

Genel l\lerk:ezindeıı : 

Anakucagı, Günduz lıakımevi miıer. .. esderimizlc ilk mek
teblerdeki zayıf talebelere yemek verdiğimiz aşcvimizin 
ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarı y:ııılı 22 kelem erzak 

- pazarlık suretiyle alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartları 
öğrenmek için genel merkez hesap iskıim: lıasvurmalar. 

Erzakın cinsi Kı !osu 
Kuru fasulye 500 
Nohut 500 
Mercimek 500 
Soğan 600 
Patates 1000 
Pirinç SOIJ 
Toz şeker 500 
Sade vag 800 
Sabun 400 
Makarna 100 
Buğday unu 175 
Sod:ı 30,1 

Zeytin tanesi 200 
Zeytin yağ 200 
Salça 100 
Kırmızı mercimek 50 
Nisasta so 
Prinç unu 50 
Yıılaf unu 50 
Tel şehriye 50 
Tuz 300 

Peynir ıs Teneke 
l-63S 

Aııı'l.ctı a Le 1 dL.Hn Amırhğı ~auıı 

Alma Komi<::vonu ilanları 

İLAN 
'.. :izer ton un istiap edebilecek iki ve yahut üç depo veya be 
.ı kaıl;.r istiap edebilecek bir depo icar edileceginden deposu 
ı•aı ın her gun Ankara Levazım amirligi satın alma komisyo 

und :r.iiracaatları (395) 1-640 
İLAN 

1 - Askeri furun damının aktarılması 2 mart 936 tarihine mu
saclif pazartesi günü saat on beşte pazarlık suretiyle aktattırrlacak
tır. 

2 - Şartname ve keşfi miınakasanm yapılacağı Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komisyonunda her gii.n görlilUr. 

3 - Keşfi 690 lira 35 kurus olup teminatı muvakkatesi 51 lira 
78 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ehliyetname ile teminatı muvakkate makbuzla-
rını belli gün ve saatte komisyonumuza vermeleri. (371) 1-608 

İLAN 
1. - 8. inci tüm karargah binasının elektrik tesısatı 2 mart 936 

tarihine müsadif pazartesi günü saat onbirde açık eksiltme sureti
le yaptırılacaktır. 

2 - Şartname ve keşfi Ankara Levazım Amirliği satın alma ko
misyonunda her gün görülür. 

3 - İsbu elektrik tesisatırı keşfi 122 lira 4.5 kuruş olup temina
tı muvakkatesi 9 lira 19 kurustur. 

İsteklilerin bu gibi i§lerle i tigal ettiklerine dair ehliyetname: 
)eri ile teminatı muvakkate makbuzlarını mezkur günde komisyo· 
na vererek belli saatte komisyonda hazır bulunmaları. ( 372) 1-609 

Kira 
Yenişehirde Hilaliahmt:r Mer 

kezinin karşı sırasında, asfalt 
cadde üzerindt kaloriferli ve 
her türlü konforlu 49/1 nu -
maralı Foto apartımanıncla kir.ı 
Irk daireler vardır. Kapıcıya mü 
racaat. Telefon 3002 ve 200l 

1-629 

-- ------
2 300 3 20( 
4 151) 5 10( 
6 80 7 4f' 
8 30 kuruştur 

1 - Havıı işlerine ve yrn 
çıkan kitaı " I a aid ilanlardan 
~ ıs tenzilat yapılır. 

Z - Zayi ilan bedelleri 
tu yüz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen 
rne. vefat ve katı alaka ılanla 
rından maktuan beş lira alınır 

ABO!\'E Şı\RTL.\RI 

](iralıl\. 
Geniş bahçesi; elektrik. ban

yo ve suyu olan Yenişehir İzmir 
caddesi No: 6 mustakil ev kira
lıktır. İsteklilerin Dış işler ba
kanlı~ı zat işleri kardeks şube
sinde B. Bekir Sıtkıı ya müra-
caattan. 1--644 

( ... .. TOZ 
hasta! ıkları mütehassıs• 

llaif (;iir iin 
~abık gskışc.hıı askeri has 

tanesi göz hekimi 
Balıkpazarı Çıkınkçılar yo 
kusu alt başında eski jandaı 

ma komutanlığı binasında 
No 45 

Öğlcdc>r ..ını a hastalarını 
kabul edfT 

Doktor 
\li. 1arnf i1nveı~ 
DERİ, FİRENG J VE B El.SU 
GUKT.UGU l-JASTAJ.IKLARI 

MÜTEHASSISI 
fabakhane caddesi h:ı ında A ı 

tıntas sokak No 17 Hastalarm 
hergün 9 • 13 ve 15 _ 20 ye kadaı 
kabul eder TelC'fon · 129R 

Kiralık aranıyor 
Yenişehirde iki oda. bir hol 

veya üç odalı kırahk apartımanı 
olanların fiat ve mevkii posta 
kutusu 133 yahut 3722 No: tele-
fona bildirmeleri. 1-646 

lmtiyaz sahib~ Başmu 'ı 
hıırriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşlc:l. MildilrU Na&uhi 
ôAYDAR 

Çankm caddesi dvarwda 1 

lllus Basıme'!fnde basıfmış- Jl 
t ı.t. -

' ' 
~ 

Ankara Defterdarlığından : 
Senesi 
932 

933 
933 

933 

İhbarnamenin 
cilt varak No. 

16 11 
25 57 
20 60 

8 83 

Vergisi 
Lira K. 

7 16 
36 00 
2 10 

63 00 

Cezası Tarh Hesap 
Lira K. No. No. Adı 
7 16 288 Yol müteahhidi Hasan 

1047 1229 Terzi Belkis 
1050 1743 Köfteci Mehmet oğlu 

Mehmet Ali 
1053 789 Menteş Fahri 

t ] 

' • 

Yukarıda adları yazılı Yeğen B. şubesi mükellef Jerinden 4 şahsın adresi bilinemediğinden ilin tari4 

hinden itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olmak artiyle ihbarnamesi tebliğ makamına kaim olma.k: 
ükeze ilan olunur. (383) 1-623 

Ankara Defteı·darlığ~ından: 
İhbarname Miıkellefin Ticarethanenin 

Tarh Hesap cilt evrak Matrahı Vergisi ADI Sanatı mevkii 
1198 1121 9 63 18 00 8 10 Alioğlu Mustata Marangoz Hacıdoğan 
1196 1770 19 22 1 50 33 70 Cezalı Edman Seyyar marangoz Mukaddem 
1218 7S3 ıs 20 235 00 lOS 75 Cemil ve M. Ş kir İHinat acentası Mevsim s • 

Yukarıda adları yazılı Yeğen B. şubesi mükeHet !erinden uç şahsın adı esi belli oladığmda~ ılan ta 
rihinden itibaren 30 gün zarfında itiraz hakkı olma it şartiyle ihbarnameleri tebiığ makamına kaım almak 
üzere ilan olunur. (385) 1-625 

-, t 

Satılık 1\.ö k 
' Buyiıkada'da Nizam'da en gü. 

zel bır mevkide, Marmara'ya, a
dalara ve İstanbul'a karşı fevka
lade manzarası olan gayet muh· 
kem yapılmış bir köşk önünde bo 
tatlı suyu havi çamlık ile beraber 
ve yahud ayrı ayrı, c>hven fiatl:ı 
satılıktır. 

(Beyoğlunda, Mis sokağında 
maliye tahakkuk müdürlüğUnd 
buğday kontrol dairesinde B. tb. 
rnhim Ziya'v;ı IT'Hr '"'l:ıt\ 1 ~"') 

Kasiyer aranıyor 
Genç bir bayan ve yahut bay 

kasiyer aranıyor. 3377 numara
ya telefon edilmesi 1-637 

s 

1

af1a Rakanb~nflan : 
Beton anne köprü inşa~t .. eksiltme ilanı 

Balıkesir. Bursa yolu \İzf;rinde (53 i50) lira keşif bedelli "Yd· 
va koy" ve Balıkesir • Bandırma yolu üzerinde SO 500 ~ira ke~ı~ 
>ed 11 .. Kar • " köprüleri insaatınn kapalı zarf usulıyle ıkısı 
bir arada olarak eksiltmesi 26.2.93Ci çarsamba günü saat 16 da Na
fıa Vekaleti şose ve köprüleı Reisliği eksiltme komisyonu odasın
da v ı ılcıraktır. 

Ek'iiJtme sartnamesi ve buna miıteferri digeı evrak (521) kuruş 
"lltıknhilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

l\l!·Jvakkat teminat (6462) lira (SO) kurutur. 
1 erin vapmış olduk1arı işlere ait vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün evel göstererek Nafıa Vekalrtinden ehliyet vesi· 
•. sı o.imaları Hizımdır. 

Teklif mektuplarının 26-2-935 carşamb~ giinü saat 15 şe kadar 
, nkar. d şose ve köprüler reisliğine v~ril~esi lazımdır (19i) 

1-433 

AR 
[iENi 

BUGÜN BU GECE 
Tatlı bir mevzu • nefis bir filim 
muvaffakiyetle devam ediyor 

BUGO BUGECE { KUL_!}~ 
Türkçe sözlü, heyecanlı 

büyük bir eser 
eğlenceli 

YARALI KUŞ 
Paula Vessely'nin en son eseri 

A lmanca sözlü 

....... 

VARYETE 
\...anlandıranlar: Harri Pi el - Susi 

Lanner 


